Obec Kyje

Z Á P I S č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 18. 12. 2014
Zahájení

:

18 hod.

Přítomni

:

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

Hosté

:

František Horský, Jana Horská, Petr Růžička

Ověřovatelé zápisu:

Vlasta Čapková, Miroslav Myška

Zapisovatel zasedání: Soňa Chmelíková

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení rozpočtu na rok 2015
3. Zpráva o finanční činnosti „Mikroregionu Tábor“ v roce 2014
4. Zhodnocení roku 2014, zhodnocení výroční členské schůze dne 12.12.2014
5. Projednání a zavedení paušální částky za vodné a výše vodného za odebrané m3
6. Diskuze
7. 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. Rozpočet obce na rok 2015
Po projednání rozpočtu obce na minulém ZO konaném dne 21.11.2014 a po jeho zveřejnění
na úřední desce a elektronické desce, zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet obce
pro rok 2015 ve výši příjmů 792.500 Kč, ve výši výdajů. 792.500 Kč a závazné ukazatele
rozpočtu.
Schváleno všemi hlasy ( 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se)
3. Zpráva o finanční činnosti „Mikroregionu Tábor“ v roce 2014
Starostka obce Soňa Chmelíková seznámila zastupitele se zprávou o finanční činnosti
„Mikroregionu Tábor“ v roce a zprávou dozorčí rady. ZO bere na vědomí zprávu o

finanční činnosti MRT v roce 2013
4. Zhodnocení roku 2014, zhodnocení výroční členské schůze dne 12.12.2014

Místostarosta pan Miroslav Knap se ve stručnosti vrátil k činnosti v roce 2014 a připomenul
některé z akcí, které se v letošním roce uskutečnili: podařilo se nechat prodloužit asfaltový
povrch v severní části obce až na hranice obce a ve spolupráci s městem Lomnice nad
Popelkou dalších 100 m, směrem k obci Chlum. Další akcí bylo dokončení garáže pro obecní
traktor a úprava okolí hasičské zbrojnice a řada dalších drobnějších akcí, které byly prováděny
převážně svépomocí.
Účast na veřejné schůzi dne 12.12.2014- 50 lidí dle prezenčních listin. Zastupitelé schůzi
zhodnotili kladně a především ocenili vysokou účast občanů a rekreantů, což ukazuje na
zvyšující se zájem o dění v obci.
5. Projednání a zavedení paušální částky za vodné a výše vodného za odebrané m3
Starostka Soňa Chmelíková projednala se zastupiteli zvýšení vodného a zavedení paušálního
poplatku za odběrné místo.
Návrh za odběr 1m3 od 1.1.2015 se zvyšuje na 30 Kč a současně se zavádí roční paušální
částka 200 Kč za odběrní místo.

Schváleno všemi hlasy ( 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se)
8. Zpráva kontrolní a finanční komise
Paní Růžičková přednesla zprávu finanční a kontrolní komise. Zápis komisí je součástí tohoto
zápisu viz. příloha.

Schváleno všemi hlasy ( 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se)
6. Diskuse
V diskuzi se projednávalo i upřesnění, že se vodné bude i nadále počítat dle skutečně
odebraného množství m3.
7. Usnesení
ZO 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: 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 18. 12. 2014
Zapsala: Soňa Chmelíková
ověřovatelé zápisu:

Miroslav Knap
Hana Růžičková

starostka: Soňa Chmelíková
místostarosta: Miroslav Knap

Razítko:

