
 
 

 

 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 2/2013 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 8. 4. 2013 

 

Zahájení:  19 hod. 

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

Omluveni:  Zdeněk Blažek 

Hosté:  p. Kaplan 

Ověřovatelé zápisu: Jana Němcová, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
            2. Převod pozemků - stav 
  3. Zpráva PČR 

4. Územní studie - stav 
5. Přistavení kontejneru 
6. Oprava cest 
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. Převod pozemků - stav 

Starosta seznámil zastupitele s stavem pozemků přilehlých k cestě p.č. 593/1. Postupně 
se sjednávají smlouvy, následně bude probíhat vklad pozemků na K.N.  
 

3. Zpráva PČR 
Starosta přednesl zprávu o vývoji kriminality, výsleších zajišťování veřejného pořádku 
a práci Obvodního oddělení Policie v Jičíně na teritoriu obce Kyje za rok 2012, 
k nahlédnutí na OÚ. 
 

4. Územní studie 
Pan Kaplan seznámil se stavem ÚS, odbor územního plánování navrhl změny se 
kterými zastupitelstvo nesouhlasí. Nutné sjednat jednání na OÚP, zajistí p. Knap.  
 



 
 

 

 

5. Přistavení kontejneru 
Přistavení kontejneru bude 27. 4. 2013  od 10-10,30 hod. Zajistí p. Knap. 
 

6. Oprava cest 
Během dubna a května – dle možností p. Myšky – postupně drť k opravám cest, kde 
došlo k prohlubním po odtékající vodě po tání sněhu. Nutné opravy budou na obci za 
„Rudofovými“, k Chlumu a cesta směrem k Táboru (za kolejemi do leva).  
 

7. Odpady u obecního úřadu 
Na obecním úřadě neodtéká odpad, po zjištění závady p. Škopánem je nutné zakoupit 
novou jímku a zasadit místo původní, nevyhovující. Zajistí p. Škopán. Na probíhající 
práce bude vystavena Dohoda o provedení práce pro p. Škopána a p. Myšku a na 
základě odpracovaných hodin bude vyplacena mzda. Výše mzdy 100Kč/odpracovaná 
hodina, max. 2400 Kč. 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 

 
8. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2012 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2012. 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 

 
9. Zpráva o výsledku hospodaření MRT  

Zprávu o finanční činnosti MR Tábor zastupitelstvo bere na vědomí 
 

10. Stožár na sušení hadic, kůlna  
Zastupitelstvo bere na vědomí odstranění stožáru na sušení hadic- příprava na stavbu 
garáže. Materiál ze stožáru se odveze do sběrny kovového odpadu. Pro velké 
poškození bude odstraněna kůlna za obecním úřadem. Stožár a kůlna se odepíše 
z inventarizace majetku obce.  
 

11. Diskuse 
 

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

13.  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  8. 4. 2013 

Zapsala: Hana Růžičková 

ověřovatelé zápisu:  Ladislav Škopán                                                                                                                 
Vlasta Čapková 

starosta: Miroslav Knap                                                                                                             
místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 


