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Obec Kyje 

Z Á P I S č. 7 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 5. 11. 2012 

 

Zahájení: 19:00 hod. 

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

Omluveni:   Zdeněk Blažek 

Hosté:  Nikdo 

Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva a sdělil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Dále byli jmenováni ověřovatele zápisu a zapisovatel dnešního zasedání: 

Ověřovatelé zápisu:  Ladislav Škopán, Vlasta Čapková 

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková 

 

Program:  

1. Zahájení – schválení programu 
2. Finance – stav účtu, pokladní hotovosti 
3. Práce na cestě 
4. Územní studie - stav 
5. Návrh rozpočtu 2013 
6. Termín dětské nadílky 
7. Diskuse 
8. 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 31. 10. 2012 je 526.510 Kč. Pokladní hotovost činí 10.451 Kč 
 

3) Práce na cestě  
Starosta informoval o pokračujících pracích na cestě č.p. 29. Provedlo se zpevnění, zabudoval 
se kanál, patníky. Na jaře se zabudují odvodňovací žlaby.  
 

4) Územní studie - stav 
Starosta obce informoval zastupitele o posunutí termínu zpracování územní studie pro zónu 
Z1, termín předání byl posunut do 31. 12. 2012 
 

5) Přijetí návrhu  rozpočtu na rok 2013 
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem  rozpočtu na rok 2013 a přijalo jeho předložený návrh .  
 

              Hlasování: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti  
 

6) Termín dětské nadílky 
Zastupitelé se dohodli o uspořádání dětské mikulášské nadílky dne 14. 12. 2012. 
 

7) Odkup pozemků, případná výměna 
Starosta obce informoval o situaci cesty  č.p. 593/1. Po digitalizaci pozemků, se zjistilo, že je 
nutné pro zachování obecní cesty k jejímu  rozpětí  3,70m jednat s majiteli dotčených 
pozemků . 
Bylo navrženo, že dotčené pozemky 245/3, 233/2, 234/2, 235/2, 219/4 budou odkoupeny, 
směněny  nebo darovány na základě jednání s majiteli pozemků.   
 

              Hlasování: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti  
 

8) Návrh mimořádných odměn 
Starosta obce navrhl mimořádné odměny p. Myškovi a p. Růžičkové za práce odvedené na 
obecním úřadě během měsíce září a říjen (úklid OÚ, archivace dokladů, práce při obecních 
komunikacích, příprava pro stavbu garáže a dalšího obecního prostranství). Výše odměny pro 
každého ve výši  5000 Kč. 
 
Hlasování: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
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9) Diskuse 
Starosta obce informoval  o výsledku zkoušce vody, které jsou v limitech.  
Ve dnech 20. 10. a  3. 11. 2012 bylo provedeno čištění nádrží ve vodojemu.  
 

10) 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. 11. 2012 

 

Zapsala: Hana Růžičková 

 

ověřovatelé zápisu:  Vlasta Čapková 

Ladislav Škopán 

    

 

starosta: Miroslav Knap 

 

místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 


