
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 2/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 20.2. 2015 

Zahájení:  17 hod. 

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

Omluveni:  Ladislav Škopán- nemoc 

Hosté:   

Ověřovatelé zápisu: Hana Růžičková, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Soňa Chmelíková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
            2. Zpráva z jednání Mikroregionu leden 2015  
  3. Odpady- Obecně závazná vyhláška-schválení  

4. Projednání prováděcí vyhlášky k vyhlášce o odpadech 
5. Schvalování nových vodovodních přípojek – stop stav do odvolání 
6. Schválení rozpočtového výhledu na 2015-2018 
7. Brigáda na odstranění náletů březen 2015 
8. Diskuze 
9. Usnesení 

            10.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 ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se 
 
1. Zpráva z jednání Mikroregionu 
Starostka seznámila zastupitele se zápisem ze zasedání shromáždění zástupců Mikroregionu Tábor, 
kde byla schválena výše ročního členského příspěvku jednotlivých obcí v roce 2015. Kyje obdrží 
fakturu splatnou do 28.3.2015 ve výši 11500,-Kč, dále 2,-Kč/na trvale hlášeného obyvatele v obci- 
stav k 31.12.2014 
 
2. Projednání prováděcí vyhlášky k vyhlášce o odpadech 
Místostarosta pan Knap navrhl text prováděcí vyhlášky s termíny pro  sběr jednotlivých druhů odpadů 
a po doplnění o likvidaci bioodpadu v měsíci březnu navrhnul předložit prováděcí vyhlášku 
k připomínkovému řízení. 
 
3. Schvalování nových vodovodních přípojek- stop stav do odvolání 
Starostka navrhla zastupitelstvu  zastavit  vydávání povolení obce k zřízení a připojení nových 
vodovodních přípojek s okamžitou platností ode dne 20. února 2015 do odvolání, a to pro celé 
katastrální území Kyje  do doby vyřešení povolení vrtu a nabytí právní moci kolaudace, připojení vrtu 



 
 

 
 

k stávajícímu vodovodnímu řádu a prověření skutečné dostatečnosti pro zásobování stávajících 
odběratelů vody. 
Schváleno všemi hlasy (6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 

 
4. Vyřazení projektové dokumentace na rozšíření vodovodu 
ZO schválilo vyřazení projektové dokumentace na rozšíření vodovodu z r. 2008, kdy z důvodu  změny 
klimatických podmínek by zvažovaný zdroj nestačil. Obec vybudovala vrt na KÚ obce na vlastních 
pozemcích. Projektovou dokumentaci nikdy nezrealizuje.  
Schváleno všemi hlasy (6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 
 
5. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2015 až 2018 
Zastupitelka pí.Růžičková přednesla rozpočtový výhled na výše uvedené období a požádala o jeho 
schválení. 
Schváleno všemi hlasy (6 pro/ 0 proti / 0 zdržel se).  
 
6. Brigáda na odstranění náletů březen 2015 
Zastupitel pan Myška  navrhl termín sobota 7. března 2015 na brigádu na odstranění náletů. 
Zastupitelka Bc.Vítová se postará o propagaci formou letáků, které budou vyvěšeny po obci, starostka 
obešle některé spoluobčany, kteří by přicházeli v úvahu a nebrání se spolupráci s obcí mailem. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 3 
Zastupitelé se seznámili a souhlasili s rozpočtovým opatřením č. 3 roku 2014 dle přílohy 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 
8. Diskuse 
Zastupitelstvo projednalo organizační zajištění kulturní akce dne 28.2.2015 
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo předložený návrh usnesení. 
 
 
9. Usnesení 
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo předložený návrh usnesení. 
Schváleno všemi hlasy (6 pro/0 proti/0 zdržel se) 
 
10. 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  20.února 2015 

Zapsala: Soňa Chmelíková 

ověřovatelé zápisu:  Miroslav Myška 

Hana Růžičková 

starosta: Soňa Chmelíková 

místostarosta:  Miroslav Knap      Razítko: 

 


