Obec Kyje

Z Á P I S č. 4/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 9. 9. 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: Ladislav Škopán, Vlasta Čapková
Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Stavba garáže - stav
3. Územní studie - stav
4. Oprava cest
5. Seznámení se zápisem jednání MRT
6. Diskuse
8. 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. Stavba garáže - stav
Starosta s p. Škopánem informovali zastupitele o provedených stavebních pracích na
stavbě garáže. Společně s p. Myškou se domluvili, že je nutné dokončit věnec, aby se
mohla provést vazba na střechu a do zimy položit krytinu.
3. ÚS - stav
Starosta obce seznámil s vývojem ÚS pro lokaliltu Z5. Do konce září by měl
p. Kaplan předložit návrh pro danou lokalitu.
4. Oprava cest
Starosta seznámil se stavem cest po srpnových přívalových deštích. Je nezbytně nutné
zpevnit cestu č.p. 563/1 v k.ú. Kyje. Práce budou provedeny dle možností p. Myšky
společně s p. Knapem.

5. Seznámení se zápisem jednání MRT
Starosta Knap přednesl zápis z veřejného shromáždění zástupců MR Tábor č., viz.
příloha
6. Přistavení kontejneru
Přistavení kontejneru je naplánováno na 28. nebo 29. 9. 2013 – přesný termín se zveřejní
obvyklým způsobem.

7. Přistavení stálého kontejneru pro komunální odpad
Starosta navrhl zjistit podmínky pro přistavení stálého kontejneru pro komunální
odpad. Podmínky (cenové i plánované odvozy) zjistí p. Růžičková u Severoč. komun.
služeb.
8. Volby do Poslanecké sněmovny
V termínu 26. - 27. 10. 2013 proběhnou předčasné volby do Poslanecké sněmovny.
Pro školení pro volební komisy a zapisovatele prozatím není znám, školení se zúčastní
p. Růžičková popřípadě p. Škopánová.

9. Diskuse

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: 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 9. 9. 2013
Zapsala: Hana Růžičková
ověřovatelé zápisu:

Ladislav Škopán
Vlasta Čapková

starosta: Miroslav Knap
místostarosta: Miroslav Myška

Razítko:

