
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 6/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 13. listopadu 2015 

 

Zahájení:  18 hod. 

Přítomni: Soňa Chmelíková, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Hana Růžičková, Vlasta 
Čapková 

Omluveni:  Bc.Hana Vítová, Ladislav Škopán 

Hosté:  0 

Ověřovatelé zápisu: Hana Růžičková, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Soňa Chmelíková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu  
  2. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 
            3. Zřízení věcných břemen 
 4. Pachty obecních pozemků na 2016 
 5. Organizační informace 
 6. Diskuze 
 7. Závěr 
 
 
1. Zahájení a schválení programu                                                                                            

Starostka obce paní Soňa Chmelíková  jako předsedající zasedání úvodem všechny přítomné 
zastupitele přivítala na dnešním zasedání zastupitelstva a tím zahájila zasedání. Požádala 
zastupitele o schválení programu.                                                                                                       
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

2. Návrh rozpočtu na rok 2016 
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem  rozpočtu na rok 2015 a přijalo jeho předložený návrh .       
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů(5pro/0 proti/0 zdržel se) 
 

3. Záměr pronajmout (propachtovat) nemovitý majetek                                                                                                 
ZO obce schválilo záměr pronajmout (propachtovat) pozemky v k.ú. Kyje u Jičína na dobu 
neurčitou od 1. 1. 2016 takto: 
- Zdeněk Šída par.č. 25/1  1000m2 a par.č. 24/8 1022 m2 – výměra celkem 2022m2  na dobu 

neurčitou, cena za rok 690 Kč. 
- JŠ Valdštějnská obora s.r.o, par.č. 18/1   22574 m2, 18/5   3461 m2, 18/6   2683 m2, 18/7  

3241 m2, 18/10  630m2, 22   498 m2 – celková výměra 33087 m2, na dobu neurčitou, cena za 
rok 11200Kč 



 
 

 
 

- Milan Bobek par.č.180/1  10.813 m2, 180/8  3.320 m2, 180/10   1530m2, 180/11   795m2,  
180/12  1400 m2, 332/9  4814 m2, 332/10   496m2,   332/11  4087m2, 332/8 150 m2 – 
výměra celkem 27405m2, na dobu neurčitou, cena za rok 9725 Kč 

Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů (5pro/0 proti/0 zdržel se) 
 

4. Smlouva s Lesy ČR 
Starostka přednesla návrh nájemní smlouvy na parc.č.406/1 o výměře 50m2 v kat.území Chlum 
pod Táborem , pronajímatel :Lesy České republiky,s.p.,nájemce Obec Kyje – na další období do 
31.12.2020, roční nájemné 500,-Kč.                                                                                                 
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů (5 pro/0 proti/0 zdržel se) 
 

5. Návrh rozpočtu MRT na 2016  
Starostka seznámila zastupitele s Návrhem rozpočtu „Mikroregionu Tábor“ v roce 2016.      
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů (5 pro/0 proti/0 zdržel se) 
 

6. Organizační informace 
A)Starostka předložila žádost p.Smolíka o souhlas zastupitelstva s přestavbou chaty č.81. 
Zastupitelstvo se seznámilo se záměrem a výkresy žadatele a odsouhlasilo tyto změny. 

B)Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh zastupitele p.Knapa na konání veřejné schůze dne 12.prosince 
2015 od 18hod. 

       Diskuze 

V diskuzi byl projednán další postup a práce, nutné pro zajištění všech podkladů pro žádost o 
kolaudaci vrtané studny. Žádost o kolaudaci by měla být podána dle vydaného stavebního 
povolení do 31.12.2015, následně budou muset být připraveny podklady pro žádost o povolení 
čerpání spodních vod. 
 

7. Závěr 
Starostka S.Chmelíková v závěru poděkovala všem přítomným za účast a tím dnešní zasedání 
ukončila. 
Zasedání ukončeno : 20 hod 
Ověřovatelé zápisu z dnešního dne shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i 
s přijatým usnesením, což stvrzují níže svými podpisy. 
 
V Kyjích 13.listopadu.2015 
 
Zapsala: Soňa Chmelíková 
 
Ověřovatelé zápisu:    Miroslav Myška 
                                     
                                     Hana Růžičková 
 
 
Starostka:  Soňa Chmelíková 
 
Místostarosta: Miroslav Knap     Razítko: 

 


