
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 2/2014 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 7. 4. 2014 

 

Zahájení:  17 hod. 

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

Omluveni:  Zdeněk Blažek, Ladislav Škopán 

Hosté:   

Ověřovatelé zápisu: Jana Němcová, Vlasta Čapková 

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
            2. Projednání Zprávy policie ČR  

3. Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Kyje v souladu s § 55 St.z.  
4. Převod pozemku č.p. 180/9 – informace  
5. Odvoz kontejneru, určení data 
6. Diskuze 
7. Usnesení 
8. 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 ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

2. Projednání Zprávy policie ČR  
Starosta obce seznámil zastupitele se Zprávou policie ČR.  
 

3. Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Kyje v souladu s § 55 St.z.  
Zastupitelstvo projednalo Zprávu o uplatňování územního plánu Kyje  
v souladu s §55 St.z.  
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 
 

4. Převod pozemku č.p. 180/9 – informace 
Starosta seznámil zastupitele s převodem pozemku č.p. 180/9 v k.ú. Kyje.  
 

5. Odvoz kontejneru, určení data 
Datum pro odvoz kontejneru bylo určeno 26.4.2014 od 10-10,30 hod. 
 



 
 

 
 

6. Smlouva s EKO –KOMem. 
Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje smlouvu s EKO-KOM a.s. Č. smlouvy……………. 
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

7. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2013 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2013. 
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 
 

8. DPP 
Starosta navrhl odměnu p. Škopánovi za práce na garáži v celkové výši 7000 Kč a p. 
Myškovi J. za práce osázení nových stromků a sekání paseky v celkové výši 5000 Kč. 
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

9. Zastupování při jednání o ÚP 
Zastupitelstvo schvaluje, aby p. Miroslav Knap zastupoval obec při jednání ohledně 
Územního plánu pro obec Kyje. Dále schvaluje, aby Územní plán byl zadán REGIU.  
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

10. Usnesení  
Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo předložený návrh usnesení. 
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

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

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  7. 4. 2014 

Zapsala: Hana Růžičková 

ověřovatelé zápisu:  Jana Němcová 

Vlasta Čapková 

starosta: Miroslav Knap 

místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 

 

 

 

 

 

 


