
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 3/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 10. 4. 2015 

 

Zahájení:  17 hod. 

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

Omluveni:   

Hosté:   

Ověřovatelé zápisu: Hana Růžičková, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Soňa Chmelíková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu  
  2. Odpady - Obecně závazná vyhláška – schválení 
            3. Dotace na posílení vodovodu v obci 
            4. Projednání podmínek pro pronájem prostor Obecního úřadu na soukromé akce 
            5. Klubové akce- určení termínů „pálení čarodějnic“, Dětský den 
            6. Pachtovní smlouvy na obecní pozemky  

7. Vypsání výběrového řízení na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu v obci 
8. Stanovení termínu 2. části brigády na opravu cesty nad Kracíkovými 
9. Diskuze   

            10. Usnesení 
            11 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. Dále přečetla 
připravený program a poprosila zastupitele o hlasování o jeho schválení. 
Schváleno všemi hlasy ( 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

2. Odpady-Obecně závazná vyhláška 
Starostka předložila   po připomínkovém řízení výše uvedenou vyhlášku a seznámila 
zastupitelstvo s jeho úplným zněním a požádala o její schválení. 
Schváleno všemi hlasy (7 pro/0 proti/0 zdržel se) 
 

3. Dotace na posílení vodovodu v obci 
Zastupitelka p. Vítová Bc. seznámila zastupitelstvo s ukončením prací s podklady a sepsáním 
a odeslání žádosti o dotaci na posílení obecného vodovodu. 
 
 
 



 
 

 
 

4. Starostka navrhla projednání a stanovení podmínek pro pronájem prostor Obecního 
úřadu na soukromé akce.                                                                                                                             
Zastupitelstvo se dohodlo až do odvolání pronajímat prostory pouze místním občanům, 
v případě více zájemců o jeden termín upřednostnit toho kdo se účastní veřejného dění v obci 
a brigád, organizovaných Obecním úřadem. Akce lze uskutečnit vždy pouze pod patronací 
libovolného člena zastupitelstva(dohoda nájemce se zastupitelem).. 
 

5. Klubové akce 1. pololetí 2015 
Zastupitelstvo odsouhlasilo termín akce dne 30. dubna na „pálení čarodějnic“, spojené  
s  následným posezením v klubových prostorách Obecního úřadu. 
 

6. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2014. 

Schváleno všemi hlasy ( 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se ) 
 

7. Pachtovní smlouvy 
Na základě podnětů občanů a nové legislativy kdy se  musí uzavřít nově pachtovní 
smlouvy byly  zbilancovány dosavadní zkušenosti s obhospodařováním pozemků a 
zastupitelstvo se rozhodlo uzavřít pachtovní smlouvu s místním občanem za podmínek, 
uvedených v pachtovní smlouvě. 
 

8.  Poptávka na dodávku rozhlasu na klíč 
Starostka navrhla poptat dodávku a montáž obecního bezdrátového rozhlasu  
 

9. Stanovení termínu 2. části brigády na opravu cesty nad Kracíkovými 
Zastupitelé p.Knap a p.Myška navrhli termín v sobotu 23.května 2015 od 9 hod, 
v případě nepřízně počasí by byl termín posunut na další sobotu. 
 

10. Diskuze 
Starostka zhodnotila brigádu v sobotu 7. 3.(účast 16 osob) a 21. 3.(účast 12 osob). 
Podařilo se zvelebit část obce odstraněním náletů a úpravou části cesty. 
 

11. Usnesení 
 

12. Závěr 
Starostka Soňa Chmelíková v závěru poděkovala všem přítomným za účast a tím dnešní 
zasedání ukončila. 

Zasedání ukončeno: 19:00 hodin  

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem 
jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují níže svými podpisy.                                                            
Nedílnou součástí zápisu jsou přijatá usnesení. 

V Kyjích  dne  10. dubna 2015 

Zapsala: Soňa Chmelíková 

ověřovatelé zápisu:  Miroslav Myška 

Hana Růžičková 

starosta: Soňa Chmelíková 

místostarosta:  Miroslav Knap      Razítko: 


