Obec Kyje

Z Á P I S č. 4
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 4. 6. 2012

Zahájení:

19:00 hod.

Přítomni:

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

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: Vlasta Čapková, Miroslav Myška
Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková

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

Zahájení – schválení programu
Finance – stav účtu, pokladní hotovosti
Složení slibu člena zastupitele
Převod pozemku 180/9
Schválení závěrečného účtu obce
Závěrečný účet MRT
Diskuse
Usnesení, závěr

Hlasování:
5 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:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

2) Finance stav účtu
Stav účtu ke dni 31. 5. 2012 je 387.869,06 Kč. Pokladní hotovost činí 6987 Kč
3) Složeni slibu člena zastupitele
Starosta obce seznámil zastupitele s důvody, které vedly k předání osvědčení zastupitelstvem
obce novému zastupiteli panu Ladislavu Škopánovi. Důvodem je rezignace zastupitele paní
Jany Dvořákové k 2. 4. 2012. Mandát zastupitele náhradníkovi z kandidátní listiny vzniká
dnem následujícím po dni rezignace paní Dvořákové. Starosta upozornil, že nový člen
zastupitelstva hlasuje po složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že starosta obce přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky“. Poté byl nový zastupitel vyzván ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Ladislav Škopán neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou. Novému členu zastupitelstva bylo předáno osvědčení o tom,
že se dne3. 4.2012 stal členem zastupitelstva. V průběhu projednávání tohoto bodu se
dostavil zastupitel - p. Miroslav Myška, p. Vlasta Čapková a p. Růžičková
4) Převod pozemku 180/9
Starosta obce seznámil s možností bezúplatného převodu pozemku 180/9 z Pozemkového
fondu ČR na obec Kyje. Nutné doložit potřebné doklady a následně bude zažádáno o tento
převod. Vše zařídí p. Knap.
Zastupitelé souhlasí s bezplatným převodem.
Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

5) Schválení závěrečného účtu
Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2011 bez výhrad.
Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasu zdržel se – 0 proti

6) Závěrečný účet MRT
Starosta obce seznámil se závěrečným účtem MRT
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7) Návrh odměn
ZO schvaluje odměny p. Růžičkové za vykonávání administrativy spojené s obcí, pokladními a
bankovními převody. Výše odměn za měsíc červen 5450 Kč, červenec 5450 Kč a od srpna do
prosince měsíčně 2700 Kč.
Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasu zdržel se – 0 proti

8) Diskuse

Dne 29. 5. 2012 byla odeslána žádost o přezkoumání hospodaření obce na rok 2012
Královéhradeckému kraji.
Starosta obce informoval o kontrole z hygienické stanice na vodovod, vše bez výhrad.

9) 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 4. 6. 2012

Zapsala: Hana Růžičková

ověřovatelé zápisu:

Vlasta Čapková
Miroslav Myška

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška
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Razítko:

