Obec Kyje

Z Á P I S č. 4/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 1. 4. 2016
Zahájení:

17:00

Přítomni:

Bc. Hana Vítová, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Hana Růžičková, Vlasta
Čapková, Ladislav Škopán, Soňa Chmelíková

Omluveni:

0

Hosté:

p. Řehák, p. Folta, p. Chmelík, p. Šverma

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Řehák, Miroslav Myška
Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Dodatek ke smlouvě JS Valdštejnská
3. Návrhy DPP
4. Správa obce
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr

1. Zahájení a schválení programu
Starostka obce Bc. Hana Vítová jako předsedající zasedání úvodem všechny přítomné
zastupitele a hosty přivítala na dnešním zasedání zastupitelstva a tím zahájila zasedání. Dále
přečetla připravený program a poprosila zastupitele o hlasování o jeho schválení.

Schváleno všemi hlasy (7 pro / 0 proti / 0 zdržel se)
2. Dodatek ke smlouvě JS Valdštejnská
ZO vzalo na vědomí a schvaluje dodatek ke smlouvě JS Valdštejnská s.r.o. ve smyslu opravy
nesouladu v datu nabytí účinnosti smlouvy a v datu uzavření smlouvy.

Schváleno všemi hlasy (7 pro / 0 proti / 0 zdržel se)
3. Návrhy DDP
Starostka obce seznámila ZO obce se záměrem uzavření DDP s L. Škopánem za
účelem správy budovy OÚ a jejího okolí.
Schváleno všemi hlasy (7 pro / 0 proti / 0 zdržel se)

4. Správa obce
ZO schválilo záměr pronajmout pozemky v k.ú. Kyje u Jičína panu Bobkovi o výměře 20 482
m2, v souladu se záměrem ze dne 15.3. 2016, od 1. 4.2016 do 14. 4. 2018.
Schváleno všemi hlasy ( 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se)

5. Diskuze
Potřeba nahlašování pálení ve smyslu ohlašování pálení na HZSSK.
Datum brigády pro úklid ořezaných větví a dřeva bude stanoven dohodou dle počasí.
Potřeba opravy havarijního stavu cesty „u studánky“ bude řešena koncepčně s ohledem na
původní stav cesty a škody způsobené provozem vozidel stavebních firem.

Zasedání bylo ukončeno v 19:00
Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí
s průběhem jednání a s přijatými usneseními, což stvrzují níže svými podpisy.
Nedílnou součástí zápisu jsou přijatá usnesení.
V Kyjích dne 1. 4. 2016
Zapsala: Hana Růžičková

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Myška
Ladislav Řehák

Starostka: Bc. Hana Vítová
Místostarosta: Miroslav Knap

Razítko:

