
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 1/2014 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 3. 2. 2014 

 

Zahájení:  17 hod. 

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

Omluveni:  Zdeněk Blažek, Ladislav Škopán 

Hosté:  Hana Vítová 

 

Ověřovatelé zápisu: Jana Němcová, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
            2. Stav účtu  
  3. Oprava komunikace na Chlum - informace  

4. Dotace MRT - stav  
5. Úkoly OÚ na letošní rok  
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 ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

2. Oprava komunikace Chlum – informace 
Oprava – výstavba komunikace v úseku Kyje – Chlum – na základě zadání probíhá zpracování 
podkladů, proběhla úhrada správního poplatku, získání souhlasu vlastníků sousedních 
pozemků. Byla dohodnuta spolupráce s obcí Lomnice, konkrétně  zpracování dokumentace 
pro úsek 58m. 
 

3. Dotace MRT - stav 
Starosta obce přednesl, že žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje ve spolupráci 
s mikroregionem byla podaná v termínu.  V současné době se čeká na vyjádření.  
 
 
 
 



 
 

 
 

4. Úkoly OÚ na rok 2014 
Zastupitelé se dohodli na úkolech pro rok 2014.  
Potřebné činnosti: dostavba garážového stání a provedení venkovních úprav, úklid 
v okolí hasičské zbrojnice a OÚ. 
V plánu je rekonstrukce budovy OÚ-prioritně rekonstrukce vnějšího pláště budovy, 
výměna oken atd. Starosta podá návrh na zpracování odborného posudku o stavu 
budovy a následné rekonstrukce s využitím dotačních programů.  
 

5. MAS Brána do Českého  
Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje,že správní území obce je součástí regionu MAS Brána do 
Českého ráje a územím působnosti MAS Brána do Českého ráje na období 2014 - 2020. 
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

6. Návrh odměn na rok 2014 
Starosta navrhl odměny na rok 2014: p. M.Knap 3500Kč, p. M. Myška 3000 Kč, p. 
Čapková 100Kč, p. Růžičková 2700 Kč, p. Růžička 2000 Kč 
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

7. Diskuse 
 

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

9.  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  3 2. 2014 

Zapsala: Hana Vítová 

ověřovatelé zápisu:  Miroslav Myška 

Jana Němcová 

starosta: Miroslav Knap 

místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 

 

 

 

 

 


