Obec Kyje

Z Á P I S č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 3. 12. 2012

Zahájení:

17:00 hod.

Přítomni:

6 členů zastupitelstva obce (Miroslav Knap, Miroslav Myška, Hana Růžičková,
Ladislav Škopán, Vlasta Čapková, Jana Němcová)

Omluveni:

Zdeněk Blažek

Hosté:

p. Dvořák, p. Kaplan

Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále byli jmenováni ověřovatele zápisu a zapisovatel dnešního zasedání:
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Myška, Vlasta Čapková
Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – schválení programu
Finance – stav účtu, pokladní hotovosti
Schválení rozpočtu 2013
Rozpočtový výhled na rok 2014-2015
Územní studie - stav
Odkup pozemků
Projednání plánu při mimořádných událostech
Diskuse
Usnesení, závěr

Hlasování:
6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti
Program schválen všemi hlasy
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1) Zahájení – 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.
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

2) Finance stav účtu
Stav účtu ke dni 30. 11. 2012 je 512.638,08 Kč. Pokladní hotovost činí 5.941 Kč
3) Schválení rozpočtu na rok 2013
Po projednání rozpočtu obce na minulém ZO konaném dne 5.11.2012 a po jeho zveřejnění
na úřední desce a elektronické desce, zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet obce
pro rok 2013 ve výši příjmů 795.540 Kč, ve výši výdajů 795.540 Kč.
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

4) Rozpočtový výhled na rok 2014-2015
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem na rok 2014-2015
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

5) Rozpočtové opatření č. 2/2012
Zastupitelé se seznámili a schválili RO č.2/2012 dle přílohy.
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

6) Územní studie – stav
Na ZO byl jako host zpracovatel ÚS pro zonu Z1 p. Kaplan, který předložil návrh rozmístění
staveb v dané lokalitě.
7) Odkup pozemků, případná výměna

Starosta obce informoval o situaci cesty č.p. 593/1.
ZO schvaluje směnu pozemku s majiteli Ing.D. Korcová, Ing. J.Thielová, E.Wildhageová p. č.
593/4 o výměře 43m2 v k.ú. Kyje u Jičína za p.č. 219/4 o výměře 25m2 v k.ú. Kyje u Jičína.
ZO schvaluje přijetí darování pozemku od Vladimíra a Marie Tomšových p.č. 245/3
o výměře 24m2 v k.ú. Kyje u Jičína.
ZO schvaluje koupi pozemku od Marka a Lucie Hubařových 241/1 o výměře 40m2 v k.ú. Kyje
u Jičína

Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

8) Žádost o dotaci

Zastupitelstvo se rozhodlo požádat o dotaci na stavbu garáže pro obecní traktor.
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

9) Darovací smlouva od MRT
Zastupitelstvo obce bere na vědomí darovací smlouvu s MRT na sekačku za traktor.
10) Zpráva finanční a kontrolní komise.
Paní Růžičková přednesla zprávu finanční a kontrolní komise. Zápis komisí je součástí tohoto
zápisu viz. příloha.
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti
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11) Příkaz k provedení inventarizace
Zastupitelstvo obce dává příkaz k provedení inventarizace dlouhodobého hmotného a
nehmotného, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2012. Inventarizace
bude provedena od 27. 12. 2012 do 15. 1. 2012
Hlasování:

6hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

12) Projednání plánu při mimořádných událostech
Starosta seznámil s plánem při mimořádných událostech
13) Diskuse
Pan Dvořák vznesl dotaz v jakém majetkoprávním vztahu je vodovod od Č P 64 k ČP 93. Na
toto mu bude odpovězeno, po zjištění této skutečnosti.
14) Usnesení a závěr
Starosta obce konstatoval, že všechna usnesení z dnešního zasedání byla přijata nadpoloviční
většinou hlasů a jsou schválena.
Starosta Miroslav Knap v závěru poděkoval všem 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. 12. 2012

Zapsala: Hana Růžičková

ověřovatelé zápisu:

Vlasta Čapková
Miroslav Myška

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška
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Razítko:

