
 
 

 
 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 6/2013 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 2. 12. 2013 

 

Zahájení:  19 hod. 

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

Omluveni:  Zdeněk Blažek, Jana Němcová 

Hosté:  manželé Sochovi 

Ověřovatelé zápisu: Vlasta Čapková, Ladislav Škopán 

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
 2. Návrh rozpočtu obce na r. 2014  

3. Asfaltování cesty – Kyje-Chlum - dotace 
4. Datum tradičního bálu 
5. Diskuse 
6. Usnesení  
7. 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. Přijetí návrhu rozpočtu na r. 2014 
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem  rozpočtu na rok 2013 a přijalo jeho předložený návrh .  
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

3. Žádost o dotace - asfaltování cesty Kyje-Chlum   
Starosta obce seznámil zastupitele s asfaltováním posledního úseky cesty p.č. 568 k 
Chlumu a s podáním žádosti o dotaci na tento účel 
ZO obce Kyje schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 14POV02. Komplexní 
úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura 
Královéhradeckého kraje na akci: Obnova povrchu místní komunikace. 
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 

4. Tradiční bá 
Tradiční bál je naplánován na 1.2.2014 
 
 
 



 
 

 
 

5. Příkaz k provedení inventarizace 
Zastupitelstvo obce dává příkaz k provedení inventarizace dlouhodobého hmotného a 
nehmotného, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2013.  
Schváleno všemi hlasy ( 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 
 
 

6. Diskuse 
Manželé Sochovi upozornili, že doposud nebyla zhotovená ÚS pro Z5.  V průběhu 
týdne p. Knap ing. Kaplana kontaktuje, aby sdělil přesný termín dokončení ÚS. 
Následně bude p. Knap informovat manželé Sochovi o stavu ÚS. 
  

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

8.  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. 12. 2013 

Zapsala: Hana Růžičková 

ověřovatelé zápisu:  Ladislav Škopán                                                                                                                 
Vlasta Čapková 

starosta: Miroslav Knap                                                                                                             
místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


