
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 4/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 10. 6. 2015 

Zahájení:  17 hod. 

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

Omluveni:  Bc.Hana Vítová 

Ověřovatelé zápisu: Hana Růžičková, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Soňa Chmelíková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu  
2. Seznámení s nabídkami na zřízení obecního rozhlasu 
3. Řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vrtu 
4. Schválení Závěrečného účtu za rok 2014 
5. Účetní uzávěrka obce Kyje 
6. Diskuse 
7. Usnesení 
8. 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( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

2. Seznámení s nabídkami na zřízení obecního rozhlasu  
Starostka seznámila zastupitelé  s nabídkami firem, kteří zaslali nabídky na zřízení obecního 
rozhlasu.  
 

3. Rozpočtové opatření č. 1  
ZO se seznámilo a souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 1 dle přílohy 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

4. Řízení pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vrtu 
Zastupitelé byli seznámeni se stavem řízení ohledně vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby-vrtu. 
 

5. Schválení Závěrečného účtu za rok 2014 
ZO Kyje schvaluje závěrečný účet obce Kyje a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením 
obce za rok 2014 s výhradou. Schvaluje Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 
zprávě výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 



 
 

 
 

6. Účetní závěrka obce Kyje 
ZO schvaluje účetní závěrku obce Kyje za rok 2014 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

7. Závěrečný účet MRT za r. 2014 a Zpráva o přezkoumání hospodaření MRT za r. 2014 
Starostka seznámila ZO se Závěrečným účtem MRT za rok 2014 a se Zprávou o přezkoumání 
hospodaření MT za rok 2014 – při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
ZO bere na vědomí 
 

8. Diskuse 
Diskuze se týkala organizačních opatření pro zajištění letní nutné údržby obce. 
 

9.  Usnesení 
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo předložený návrh usnesení. 
Schváleno všemi hlasy(6pro/0 proti/0 zdržel se) 
 

10. Závěr 
Starostka S.Chmelíková v závěru poděkovala všem přítomným za účast a tím dnešní zasedání 
ukončila. 
Zasedání ukončeno : 19hod 
Ověřovatelé zápisu z dnešního dne shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i 
s přijatým usnesením, což stvrzují níže svými podpisy. 
Nedílnou součástí je přijaté usnesení. 
 
V Kyjích 10. 6. 2015 
 
Zapsala: Soňa Chmelíková 
 
Ověřovatelé zápisu:    Miroslav Myška 
 
                                   Hana Růžičková 
 
Starostka:  Soňa Chmelíková 
 
Místostarosta: Miroslav Knap     Razítko: 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Kyje 


