
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 1/2015 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 16. 1. 2015 

 

Zahájení:  17 hod. 

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

Omluveni:   

Hosté:  Ladislav Řehák 

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Čapková, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Soňa Chmelíková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
            2. Pojištění majetku obce  
  3. Rozšíření třídění sběru dle nové legislativy  

4. Dotace – aktualizace  územního plánu, dotace na posílení vodovodu v obci 
5. Návrh odměn na DPP  
6. Klubové akce 
7. Diskuze 
8. Usnesení 
9. Závěr 

1. Zahájení a schválení programu 
Starostka obce paní Soňa Chmelíková  jako předsedající zasedání úvodem všechny přítomné 
zastupitele a hosty 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. Pojištění majetku obce  
Starostka navrhla pojistit majetek obce a přednesla návrhy pojišťoven na rozsah a výši 
pojistného. ZO schválilo  návrh pojistné smlouvy od Hasičské vzájemné pojišťovny, a to v 
celkové  výši 2.834 Kč/rok.  
Schváleno všemi hlasy (7 pro/0 proti/0 zdržel se) 
 
 

3. Rozšíření třídění sběru dle nové legislativy  
Starostka navrhla s okamžitou platností určit způsob sběru a místo – uložiště tříděného  
odpadu –kovový šrot a papír. Zastupitelstvo se shodlo na určení místa: prostor za obecním 
úřadem a termín možnosti odevzdání sběru vždy v úřední hodiny obecního úřadu, tzn. každý 
pátek od 18-19 hod. kdy zástupce zastupitelstva umožní uložit odpad na k tomu určené místo.  



 
 

 
 

O uložišti bioodpadu dle nové legislativy rozhodne zastupitelstvo na svém příštím zasedání 
dne 6. 2.2015. 
Schváleno všemi hlasy (7pro/0 proti/0 zdržel se) 
 

4. Dotace – aktualizace  územního plánu, dotace na posílení vodovodu v obci 
Zastupitelka Bc.Hana Vítová zjišťovala možnost dotace na změnu územního plánu - na dotaci 
nemá  obec  nárok, pokusíme se zjistit  zda nelze získat alespoň nějaký příspěvek.                                                                         
Do příštího zastupitelstva se jmenovaná pokusí zjistit  zda by obec mohla získat nějakou 
dotaci na posílení vodovodu v obci. 
 

5. Návrh odměn na DPP  
Starostka navrhla odměny na rok 2015: p. Růžičková 2700 Kč – administrativa obce, 
p. Růžička 2000 Kč – správce vodovodu                                                                                                       
Schváleno všemi hlasy (7 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

1. Klubové akce leden-únor, brigáda na likvidaci náletů podél cest 
V sobotu 31. 1. 2015 se v klubovně uskuteční country večer a dne 28. 2. tradiční hasičský bál.                           
Dne 7. března bude svolána  brigáda na likvidaci náletů podél cest. od 9hod. V případě 
nepříznivého počasí bude brigáda odložena o týden později.  
 

6. Diskuse 
Zastupitel pan Myška informoval zastupitelstvo o zdevastování cesty od p. Tomše k hlavní 
silnici. K 1/2metrovým výmolům v celé délce došlo rychlým táním sněhu, ucpáním trubek o 
nevyhovujícím průměru (mostek u pana Tomše). Vymletý materiál skončil převážně na hlavní 
silnici. Cesta byla provizorně opravena, v jarním období bude muset být upravena tak, aby se 
v co nejvyšší míře zamezilo dalšímu vymílání.                                                                                                                                  
Způsob opravy bude navržen po zjištění nejvhodnějších variant na příštím zasedání 
zastupitelstva 
 

7. Usnesení  
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo předložený návrh usnesení. 
Schváleno všemi hlasy ( 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

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

Zasedání ukončeno: 18:00 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  16.  1. 2015 

Zapsala: Hana Vítová 

ověřovatelé zápisu:  Miroslav Myška 

Vlasta Čapková 

starosta: Soňa Chmelíková 

místostarosta:  Miroslav Knap      Razítko: 


