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Obec Kyje 

Z Á P I S č. 5 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 3. 9. 2012 

 

Zahájení: 19:00 hod. 

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

Omluveni:   Zdeněk Blažek 

Hosté:  p. Hakenová 

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

Ověřovatelé zápisu:  Vlasta Čapková, Ladislav Škopán 

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková 

 

Program:  

1. Zahájení – schválení programu 
2. Finance – stav účtu, pokladní hotovosti 
3. Územní studie pro lokalitu Z1 
4. Stavba garáže pro obec.traktor 
5. Schválení závěrečného  účtu  obce  
6. Volby – krajské a senátní 
7.  Diskuse 
8. Usnesení, závěr 

 

Hlasování: 5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
Program schválen všemi hlasy 

 

 

 



Zápis č. 5  ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne  3. 9. 2012 
2 
 
 

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: 5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti  
 

2) Finance stav účtu 
Stav účtu ke dni 31. 8. 2012 je 498.696,05 Kč. Pokladní hotovost činí 6820 Kč 
 

3) Územní studie pro lokalitu Z1 
Starosta obce seznámil zastupitele z jednání ze schůzky s projektantem p. Kaplanem, který 
zpracovává územní studii pro lokalitu Z1. Na schůzce p. Kaplan navrhl rozmístění domů 
v daném území  a dále bude jednat s majiteli pozemků. 
 

4) Stavba garáže pro obecní traktor 
Pro příští rok se připravuje stavba garáže pro obecní traktor, který doposud je garážován 
v soukromé garáži. Dle navrženého projektu bude připraven rozpočet pro tuto stavbu. Počítá 
se, že stavba bude postavena svépomocí. 
 

5) Volby do zastupitelstev krajů 
Volby proběhnou v termínu 12. 10. a 13. 10. 2012. Až bude znám termín školení, zúčastní se 
ho p. Růžičková. Volební materiály vyzvedne p. Knap.  
 

6) Diskuse 
Jako host byla vyslechnuta p. Hakenová, která se informovala o ÚS v lokalitě  Z5, kde vlastní 
pozemek. Jelikož chtějí v budoucnu na pozemku stavět, zastupitelstvo toto pojalo jako žádost 
a provede kroky k přípravě  vypracování ÚS pro lokalitu Z5.  
 
 

7) Usnesení, 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. 

 

 



Zápis č. 5  ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne  3. 9. 2012 
3 
 
 

V Kyjích dne 3. 9. 2012 

 

Zapsala: Hana Růžičková 

 

ověřovatelé zápisu:  Vlasta Čapková 

Ladislav Škopán 

    

 

starosta: Miroslav Knap 

 

místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 


