
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 5/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 11.září 2015 

 

Zahájení:  17 hod. 

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

Omluveni:  Bc.Hana Vítová 

Hosté:  V.Socha 

Ověřovatelé zápisu: Hana Růžičková, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Soňa Chmelíková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu  
  2.Voda-regulační opatření 
            3.Zřízení věcných břemen 
 4.Provoz klubovny 
 5.Brigáda – termín,rozsah 
 6.Diskuze 
 7.Závěr 
 
1. Zahájení a schválení programu                                                                                            

Starostka obce paní Soňa Chmelíková  jako předsedající zasedání úvodem všechny přítomné 
zastupitele a hosta přivítala na dnešním zasedání zastupitelstva a tím zahájila zasedání. Požádala 
zastupitele o schválení programu.                                                                                                             
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

2. Voda – regulační opatření 
Starostka seznámila členy zastupitelstva se stavem vyřizování žádosti o stavební povolení vrtu 
pro posílení vody a také s nutným pokračováním  v šetření s vodou. V případě nutnosti dovážení 
vody cisternami bude svoláno mimořádné zastupitelstvo a bude rozhodnuto o dalších úsporných 
opatřeních, příp.i o časových výlukách v dodávkách vody z vodojemu.                                                
 

3. Záměr pronajmout (propachtovat) nemovitý majetek                                                                                                 
Zastupitelstvo obce projednalo záměr pronajmout (propachtovat) pozemky v k.ú. Kyje u Jičína dle 
přílohy na dobu neurčitou od 1. 1. 2016. 
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

4.  Věcné břemeno -  pozemek z místní komunikace na obecní pozemek                                             
Zastupitelé odhlasovali  zadání zaměření pozemku z místní komunikace na obecní pozemek 
tzv.“Holmanku“ . Zaměření je nutné pro dodatečné vyhotovení  smlouvy o věcném břemeni pro 
přístup na daný pozemek.   



 
 

 
 

 
5. Bezúplatné nabytí věcného břemene ve prospěch obce Kyje 

ZO schvaluje bezúplatné nabytí věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) ve prospěch obec 
Kyje od p. V. Sochy na parcelách 450/1, 463/1, 470/3, 474/6, 474/8, 476, 567/1, 484/2, 484/5, 
484/6, 484/8, 484/9, 484/1 , od L.a J. Dořákových  na parcele 463/2 a K. Doubkové na parcele 
463/3  k. ú. Kyje u Jičína pro vedení vodovodu v těchto pozemcích. 
ZO schvaluje bezúplatné nabytí věcného břemene (služebnost cesty) ve prospěch obce Kyje od L 
a L. Bálkových na parcelách 24/3 a 25/2 k.ú. Kyje u Jičína.   
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

6. Brigáda 
Zastupitelstvo projednalo možné termíny pro brigádu na dokončení úpravy a zpevnění cesty od 
manželů Fiedlerových(dříve u Rudolfů)směrem dolů k hlavní silnici. Termín byl navržen na 
sobotu 26.září 2015 od 8,30hod. Rozsah se určí dle počtu zúčastěných.V případě nepřízni počasí 
se brigáda uskuteční o týden později, tzn.3.října 2015 od 8,30hod. 
 

7. Odpady 
ZO schválilo smlouvu s firmou Severočeské komunální služby na odvoz komunálního odpadu 
Schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

8. Diskuze 
V diskuzi bylo  projednáno s hostem na zastupitelstvu  p.Sochou, že platí jeho dřívější souhlas 
s bezúplatným zřízením věcného břemene ohledně obecního vodovodu, který byl veden přes 
pozemky, které vlastní. Dle vyjádření p.Sochy jeho souhlas trvá. 
 

9. Závěr 
Starostka S.Chmelíková v závěru poděkovala všem přítomným za účast a tím dnešní zasedání 
ukončila. 
Zasedání ukončeno : 18 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 11.9.2015 
 
Zapsala: Soňa Chmelíková 
 
Ověřovatelé zápisu:    Miroslav Myška 
 
                                    Hana Růžičková 
 
Starostka:  Soňa Chmelíková 
 
Místostarosta: Miroslav Knap     Razítko: 

 

 

 


