
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 3/2014 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 2. 6. 2014 

Zahájení:  17 hod. 

Přítomni: Miroslav Knap, Miroslav Myška, Hana Růžičková, Vlasta Čapková, Jana Němcová, 
Ladislav Škopán 

Omluveni:  Zdeněk Blažek 

Hosté:   

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Škopán, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková 

Program:  

1. Zahájení. 
2. Schválení programu 
3. Oprava komunikace Kyje – Chlum 
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští období 
5. Zhodnocení voleb do Evropského parlamentu 
6. Příprava dětského dne 
7. Diskuze 
8. Usnesení 
9. Závěr 
 

1. Zahájení a schválení programu 
Starosta obce pan Miroslav Knap jako předsedající zasedání úvodem všechny přítomné 
zastupitele a hosty přivítal na dnešním zasedání zastupitelstva a tím zahájil zasedání. Dále 
přečetl připravený program a poprosil zastupitele o hlasování o jeho schválení. 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

2. Oprava komunikace Kyje – Chlum 
Dne 2.6.2014 byla realizována oprava komunikace Kyje - Chlum 
 

3. Stanovení počtu členů zastupitelstva na příští období 
Počet zastupitelů na příští volební období se stanovuje na sedm. 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

4. Zhodnocení voleb do Evropského parlamentu 
Volební účast byla nízká..  
 

5. Příprava dětského dne 
Dětský den se bude konat 28.6.2014. 
 

6. Schválení Závěrečného účtu za rok 2013 
ZO Kyje schvaluje závěrečný účet obce Kyje a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením 
obce za rok 2013 bez výhrad. 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 



 
 

 
 

 
7. Účetní uzávěrka obce Kyje 

ZO schvaluje účetní uzávěrku obce Kyje za rok 2013 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

8. Rozpočtového opatření  č. 1  
Zastupitelé se seznámili a souhlasili s rozpočtovým opatřením č. 1 dle přílohy. 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
            

9. Zástava v katastru obce Kyje 
Obec Kyje zaujímá negativní stanovisko k zástavbě v katastru obce Kyje, konkrétně v lokalitě 
Z5 a s ohledem na krajinný ráz obce bude preferovat rozvolněnou zástavbu, která je v souladu 
s územním plánováním obce.  
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

10. Vrácení částky za nerealizovanou vodovodní přípojku 
Na základě žádosti p. Fardové za nerealizovanou přípojku byla vrácena finanční částka 10500 
Kč. 
Bere na vědomí  ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

11. DPP na úklid v okolí obecního úřadu 
Zastupitelstvo schválilo DPP pro p. Škopánovou na úklid v okolí obecního úřadu a dalšího 
obecního prostranství v max.výši 2000 Kč 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

12. Diskuse 
Byly realizovány kroky k čerpání finanční podpory na obnovu obecního úřadu z programu 
Rozvoje venkova 2014-2020. 
 

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

14.  Závěr 
Starosta Miroslav Knap v závěru poděkoval všem přítomným za účast a tím dnešní zasedání 
ukončil. 

Zasedání ukončeno: 20:00 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  2. 6. 2014 

Zapsala: Hana Růžičková 

ověřovatelé zápisu:  Ladislav Škopán 

Miroslav Myška 

starosta: Miroslav Knap 

místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 

 


