Obec Kyje

ZÁPIS
mimořádné zasedání zastupitelstva č.1
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 2. 7. 2012

Zahájení:

19:00 hod.

Přítomni:

4 členů zastupitelstva obce (Miroslav Knap, Miroslav Myška, Hana Růžičková, Ladislav
Škopán)

Omluveni:

Zdeněk Blažek, Jana Němcová, Vlasta Čapková

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: Vlasta Čapková, Miroslav Myška
Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková

Program:
1. Územní studie – zhodnocení nabídky na zpracování
2. Oprava cesty u ČP 29
3. Usnesení, závěr

Hlasování:
4 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti
Program schválen všemi hlasy
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1) Územní studie – zhodnocení nabídky
P. Růžičková seznámila zastupitele s nabídkou na zpracování projektové dokumentace pro
akce územní studie pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Z1 a), b) a c) v k.ú. Kyje od p.
Ing. Kaplana se zaštítěním Doc.Ing.arch. p. Hlaváčkem. Cena zpravování pro uvedenou
lokalitu je 60.000 Kč bez DPH.
Hlasování:

4 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

2) Oprava cestu u ČP 29
Starosta obce upozornil na nutnou opravu cesty u ČP 29. Oprava bude provedena během
července a vyčleněno bude max. částka 17.000 Kč.
Hlasování:

4 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

3) 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.

V Kyjích dne 2. 7. 2012

Zapsala: Hana Růžičková

ověřovatelé zápisu:

Ladislav Škopán
Miroslav Myška

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška

Razítko:
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