
 
 

 

 

Obec Kyje 

Z Á P I S č. 1/2013 

ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 7. 2. 2013 

 

Zahájení:  17 hod. 

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

Omluveni:  Zdeněk Blažek 

Hosté:  nikdo 

Ověřovatelé zápisu: Jana Němcová, Miroslav Myška 

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková 

Program:  

1. Zahájení a schválení programu 
            2. Stav účtu  
  3. Územní studie - stav 

4. Zakoupení sněhové radlice 
5. Dotace od MRT na garáž 
6. Převod pozemků - informace 
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. Stav účtu 

Stav účtu ke dni 31. 1. 2013  558.382,61 Kč, pokladní hotovost 5.910 Kč  
 

3. Územní studie – stav 
Starosta obce přednesl informaci od p. Kaplana o ÚS pro Z1 je ve stádiu schvalování 
úřadů. 
 

4. Návrh na zakoupení sněhové radlice 
Starosta obce seznámil s možností zakoupení natáčecí radlice, která by poskytla lepší 
obslužnost při vyhrnování sněhu v problémových úsecích obce.  Tato nabídka se bude 
řešit v podzimních ZO 
 
 



 
 

 

 

 
5. Dotace z MRT na garáž informace 

Starosta obce informoval o dotaci na garáž (bylo požádáno v prosinci 2012) – 
rozhodnutí o poskytnutí bude známo koncem měsíce března.  
 

6. Převod pozemků – informace 
O bezplatný převod pozemku 180/9 v k.ú.Kyje se požádá po předložení ÚS. 
 

7. Účet u ČNB 
Starosta informoval zastupitele se zákonnou povinností zřízení nového účtu obce u 
ČNB.  
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 

 
8. Dodatek č.4 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí MRT 

Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 4 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí 
Mikroregionu Tábor.  
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 

 
9. Návrh odměn na rok 2013 

Starosta navrhl odměny na rok 2013: p. M.Knap 3500Kč, p. M. Myška 3000 Kč, p. 
Čapková 100Kč, p. Růžičková 2700 Kč, p. Růžička 2000 Kč 
Schváleno všemi hlasy ( 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se) 

 
10. Diskuse 

 
11. Usnesení  

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

12.  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. 2. 2013 

Zapsala: Hana Růžičková 

ověřovatelé zápisu:  Miroslav Myška 

Jana Němcová 

starosta: Miroslav Knap 

místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 

 

 


