Obec Kyje
IČ: 00578428

Kyje 49, 507 13 Železnice

8.2.2019

www.obeckyje.cz

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Kyje 1/2019 konaného dne
8.2.2019 od 19:00 v zasedací místnosti OÚ

Zahájení:

19:05

Přítomni:

Lukáš Bobek, Evžen Eiba, Michal Křelina, Miroslav Myška, Robert Němec, Dominik
Puš, Vlastimil Socha

Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Miroslav Myška, Lukáš Bobek
Zapisovatel:

Evžen Eiba
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1. Úvod, schválení programu
Předsedající zasedání, starosta obce Evžen Eiba, přivítal úvodem všechny přítomné zastupitele.
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Předsedající zahájil zasedání přečtením programu a jeho změn a požádal zastupitele o hlasování ke
schválení programu.

Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Schváleno všemi hlasy

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu následovně:
Zapisovatel: Evžen Eiba. Ověřovatelé: Miroslav Myška, Lukáš Bobek

Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Schváleno všemi hlasy

3. Jmenování správce rozpočtu
Starosta vysvětlil roli správce rozpočtu takto: Kontrolu rozpočtového krytí finanční operace provádí
pracovník, určený jako správce rozpočtu. Správce rozpočtu potvrzuje, že předpokládaný výdaj
připravované operace je kryt finančními prostředky v rámci schváleného nebo upraveného rozpočtu,
mimořádnou dotací, z vlastních výnosů hospodářské činnosti nebo z vlastních fondů. Také sleduje,
zda předpokládaný příjem zajišťuje rozpočtované příjmy. Avizuje neplnění vlastních příjmů a činí
opatření k zajištění schváleného salda příjmů a výdajů obce. Proto souhlas správce rozpočtu by měl
být zajištěn u všech uzavíraných smluv, které mají dopad do finančního hospodaření obce (smlouvy
s dodavateli, objednávky, kupní a prodejní smlouvy, nájemní smlouvy a jejich změny, smlouvy o
poskytnutí dotací ze státního rozpočtu apod.) Bez zajištění rozpočtového krytí by neměl být výdaj
realizován.
Dále bylo poukázáno na právní úpravu, viz. Zákon o finanční kontrole, HLAVA II - ŘÍDÍCÍ
KONTROLA, § 26 Předběžná kontrola a § 27 Průběžná a následná kontrola
Navržený správce rozpočtu: Miroslav Myška
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Miroslava Myšku jako správce rozpočtu
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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Schváleno všemi hlasy

4. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou obce
Bez stanovení rozsahu rozpočtových opatření (resp. „nepověřím“ radu provádět rozpočtová
opatření, protože zastupitelstvo může svěřit radě provádění rozpočtových opatření podle § 102 odst.
2 písm. a/ zákona o obcích bez omezení), může rada obce v rámci své kompetence hospodaření dle
schváleného rozpočtu samostatně schvalovat a provádět pouze taková rozpočtová opatření, která
nemění závazné ukazatele původně schváleného rozpočtu, tj. opatření, která nevycházejí z rozsahu
změn dle § 16 zákona č. 250/2000 Sb.
Navrhovaná částka výše rozpočtových opatření: 50.000,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje rozsah rozpočtových opatření prováděných samostatně radou obce v
částce do 50.000,-Kč
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Schváleno všemi hlasy

5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o zastupování
Starosta nechal kolovat vzor veřejnoprávní smlouvy s městem Jičín o zastupování a vysvětlil její
význam. Smlouva byla již v minulosti aktivní, byla ukončena skončením její platnosti.
Zastupitelstvo schvaluje, že město Jičín bude projednávat za obec Kyje přestupky v souladu s
ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném
znění, vykonávání veškeré přenesené působnosti k projednávání přestupků vymezené § 60
odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále vymezenou zvláštními
právními předpisy svěřenou orgánům obce.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Schváleno všemi hlasy

6. Schválení DPP pro statutární zástupce
Podle novely zákona o obcích je třeba při uzavírání dohod o provedení práce s neuvolněnými členy
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zastupitelstva přijmout usnesení, které danou činnost schvaluje. V případě Zastupitelstva obce Kyje
se jedná o dohodu o provedení práce na údržbě místních komunikací s Miroslavem Myškou,
neuvolněným zastupitelem.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy s neuvolněným místostarostou p. Miroslavem Myškou
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Schváleno všemi hlasy

7. Určení zástupce pro jednání s katastrálním úřadem ve věci územního plánu
Městský úřad Jičín , odbor územního plánování a rozvoje města, vyzval obecní úřad Kyje k zvolení
zástupce, který bude obec zastupovat ve věci tvorby zprávy o uplatňování územního plánu a ve věci
aktualizace územního plánu
Navržený zástupce obce: Evžen Eiba
Zastupitelstvo obce schvaluje starostu Evžena Eibu jako zástupce pro jednání s městským úřadem
Jičín, odborem územního plánování a rozvoje města, ve věci tvorby Zprávy o uplatňování územního
plánu
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Schváleno všemi hlasy

8. Projednání příchozích žádostí
Spolek Lungta požádala obec Kyje v e-mailové žádosti o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. Starosta obce nechal kolovat žádost.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost spolku Lungta.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce Lungta o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“
Hlasování: pro: 4

proti: 3

Schváleno většinou hlasů

zdržel se: 0
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Zastupitelstvo schvaluje nákup tibetské vlajky v ceně 460,- z obecního rozpočtu
Hlasování: pro: 4

proti: 3

zdržel se: 0

Schváleno většinou hlasů

9. Správa obce
Starosta obce informoval o současném stavu plánu na obnovu místních a účelových komunikací
Starosta obce informoval o stavu předání administrace obce.
Starosta obce informoval o postupu zprovozňování CzechPointu
Starosta obce informoval ZO o poznatcích z jednání MRT

10. Diskuze
Diskuze proběhla při projednávání jednotlivých bodů.
Občan X vznesl dotaz k opravě a rozvoji pouličního osvětlení. Zastupitelstvo obce informovalo o
záměru vytvořit v roce 2019 pasport současného stavu a projektu opravy osvětlení.
Občan Y vznesl dotaz ke stavu a možnosti prodeje dřeva z obecních lesů. Zastupitelstvo obce slíbilo
informovat občana o stavu a ceně, za které bude odkup možný.
Občan Z informoval o konání plesu ve spolupráci s obecním úřadem 23.3.2019 v budově obecního
úřadu a požádal přítomné o spolupráci.

11. Závěr
Schůze byla ukončena v 20:00
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V Kyjích dne 8.2.2019

Starosta obce:

Evžen Eiba

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Myška

Lukáš Bobek

