Obec Kyje
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Kyje 49, 507 13 Železnice
www.obeckyje.cz
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Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Kyje 2/2019 konaného dne
20.4.2019 od 18:00 v klubovně OÚ
Zahájení:
18:07
Přítomni:
Lukáš Bobek, Evžen Eiba, Michal Křelina, Miroslav Myška, Robert Němec,
Vlastimil Socha
Omluveni:
Dominik Puš
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Myška, Lukáš Bobek
Zapisovatel: Evžen Eiba
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Úvod

Předsedající zasedání, starosta obce Evžen Eiba, přivítal úvodem všechny přítomné zastupitele a
hosty. Předsedající zahájil zasedání přečtením programu a jeho změn a požádal zastupitele o
hlasování ke schválení programu.
Hlasování: pro: 6
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proti: 0

zdržel se: 0

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu následovně:
Zapisovatel: Evžen Eiba. Ověřovatelé: Miroslav Myška, Lukáš Bobek
Hlasování: pro: 6
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proti: 0

zdržel se: 0

Oprava cest

Starost informoval o plánovaných opravách cest. Seznámil přítomné zastupitele se dvěma cenovými
nabídkami – M-Silnice, Sivoka. Obě nabídky výrazně převyšovaly částku určenou pro opravu cest v
rozpočtu. Oprava cest nebude z těchto dvou nabídek možná. Nabídky byly rovněž zaslány
zastupitelům předem e-mailem k posouzení.
Peníze určené v rozpočtu budou tedy použity na opravy cest svépomocí:
• mezi č.p. 22 a č.p. 95 bude nainstalováno betonové zpevnění, pravděpodobně v podobě
pražců
• cesta od hlavní komunikace k čp. 42, 94 a 41 bude nouzově opravena tak, aby byla sjízdná
běžnými osobními vozy.
Starosta zajistí pasportizaci místních komunikací, aby byla splněna jedna z podmínek pro žádost o
dotaci.
Oprava hlavní obecní asfaltové komunikace, která byla z velké části poničena návozem zeminy
firmou Tamas, by měla být financována či spolufinancována uvedenou firmou. Starosta informoval
o již probíhajícím jednání.
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Veřejné osvětlení

Pro opravu a rozšíření osvětlení byl vypracován projekt, momentálně je určen k přepracování a dle
výsledné částky se bude rozhodovat o rozsahu a termínu realizace.
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Sběrný dvůr TS Lomnice nad Popelkou

Starosta informoval zastupitele o možnosti sepsání smlouvy. Předmětem smlouvy bude dohoda
mezi obcí Kyje a městem Lomnice nad Popelkou o možnosti využití sběrného dvora TS Lomnice.
Obec by za občany a chataře platila (dle smluvních cen) dovezený nadměrný odpad a občané by
také měli možnost na dvůr dovézt běžně lidmi placený odpad, jako jsou pneumatiky, tříděný odpad
(plasty), elektrospotřebiče atd. Smlouva o odběru bio odpadu již existuje, není využívána)
Návrh smlouvy starosta předem zastupitelům zaslal e-mailem.
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Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení Smlouvy o převzetí odpadů na sběrném dvoře v Lomnici
nad Popelkou IČZ CZL00590 – provozovatel město Lomnice nad Popelkou a pověřuje starostu
jejím uzavřením
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0
Uzavření smlouvy bylo schváleno.
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Schválení DPP neuvolněných zástupců

Podle novely zákona o obcích je třeba při uzavírání dohod o provedení práce s neuvolněnými členy
zastupitelstva přijmout usnesení, které danou činnost schvaluje. V případě Zastupitelstva obce Kyje
se jedná o dohodu o provedení práce na údržbě místních komunikací s Lukášem Bobkem,
neuvolněným zastupitelem.
Starosta nechal kolovat návrh dohody o provedení práce a rovněž jej předem zaslal e-mailem.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce s neuvolněným zastupitelem p. Lukášem
Bobkem
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Rozpočtová opatření č. 1/2019 a č. 2/2019
•
•
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 1/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Údržba lesů

Starosta a místostarosta informovali o nutné údržbě lesa kvůli pokračující kůrovcové kalamitě.
V roce 2019 je v plánu prokácení 3 částí lesa:
1. lesa nad studánku – tak aby stromy neohrožovaly okolní chaty.
2. Les za/nad Medvědím hradem – zde je napaden kůrovcem a je potřeba pokácet celý sektor
smrků
3. Les naproti Rauchovým u nové výsadky – zde bude samovýroba
Dohodou mezi zastupiteli byla navržena cena 100 Kč za m3 samovýroby a 700 Kč za m3
připraveného dřeva (část je již na louce ve spodní části obce)
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu 100 Kč za m3 samovýroby a 700 Kč za m3 připraveného dřeva.
Stromy pro samovýrobu budou předem označeny a termín od kdy je možné kácet bude předem
uveřejněn úřední desce. Je třeba zajistit povolení obhospodařovatelů pozemků, přes které je možné
vytěžené dřevo dopravit k cestě.
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Proběhla brigáda na vyčištění náletů a prokácení stromů okolo vedení. Děkujeme za zapůjčení
techniky a za účast.
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Správa obce
•
•
•
•
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Starosta informoval o schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Jičín o zastupování v
přestupkových řízeních.
Starosta informoval o stavu spolupráce na aktualizaci územního plánu
Starosta informoval o možném přechodu na elektronickou spisovou službu.
Starosta informoval o záměru dovybavení kanceláře úřadu funkčním nábytkem, starý
nábytek již nevyhovuje a rozpadá se.

Informace o akcích na letošní rok

Budova Obecního úřadu
• oprava střechy nástřikem (eternit i plechová)
• komín – revizní zpráva vystavena, potřeba udělat čistící odbočky a utěsnit, dále upravit
vedení spalinové cesty od kamen v sálu.
• sanace septiku
• plot okolo obecního úřadu
• nová úřední deska
Brigády, pomoc
• prořez lesa (samovýroba)
• úklid lesa u vodárny a zásobníku
• úklid okolí roubenky
• oprava cest svépomocí
Zábava
27.4. Čarodějnice – zapálení ohně od 16:00
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Diskuze
•
•
•
•
•
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Pomníčku pod kolejemi se rozpadá ohraničení, občané slíbili opravu svépomocí
Poplašná siréna umístěná pod kolejemi bude přesunuta, pravděpodobně na budovu hasičské
zbrojnice, na základě prosby majitele objektu, na kterém je v současné době umístěna.
Byla diskutována potřeba zřízení výhybných míst na asfaltce z návsi na Chlum
Také byl diskutován rozestavěný plot okolo budovy bývalé hasičské zbrojnice
Občané byli vyzváni k lepšímu třídění a ukládání odpadů

Závěr

Schůze byla ukončena v 19:03
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V Kyjích dne 29.4.2019

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Evžen Eiba

Miroslav Myška

Lukáš Bobek

