Obec Kyje

Z Á P I S č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 2. 4. 2012

Zahájení:

19:00 hod.

Přítomni:

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

Omluveni:

Jana Dvořáková, 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. Zahájení – schválení programu
2. Finance – stav účtu, pokladní hotovosti
3. Výsledek auditu
4. Zpráva PČR o vývoji kriminality
5. Územní studie - stav
6. Diskuse
7. 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. 3. 2012 je 400.202,65 Kč. Pokladní hotovost činí 2.987,- Kč
3) Seznámení se Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2011.
Hlasování: 5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti
4) Zpráva PČR o vývoji kriminality
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou PČR o vývoji kriminality v regionu. Zpráva
k nahlédnutí na OÚ Kyje.
5) Územní studie - stav
V únoru bylo Územním plánováním města Jičín zasláno „Zadání územní studie Kyje-lokality Z1
a), b), c)“. V současné době probíhají cenové poptávky na zpracovatele.
6) Schválení poskytnutí úhrady na pořízení sekačky
ZO schvaluje poskytnutí částky 34.776,- Kč MR Tábor na pořízení sekačky na sekání trávy
podél cest a dalšího využití.
Hlasování: 5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti
7) Návrh odměn
ZO schvaluje odměny p. Růžičkové za vykonání administrativy spojené s obcí, pokladní a
bankovní převody. Výše odměn za měsíc duben 4.000,- Kč a květen 4000,- Kč.
Hlasování: 5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti
8) Podání rezignace
Na zasedaní zastupitelstva v přišla v 19,30 hod. p. Jana Dvořáková a předala rezignaci na svůj
post zastupitele obce. Starosta rezignaci přijal a poděkoval za dosavadní činnost. Rezignace
viz. příloha zápisu č. 3.
9) Přistavení kontejneru

Stanovil se termín 22. 4. 2012 od 10 – 10,30hod na přistavení kontejneru pro odvoz
komunálního odpadu.
Dále proběhne pálení čarodějnic, termín je stanoven na 30. 4. 2012 – podle počasí.
A „čarodějnická“ zábava se zajistí na 28. 4. 2012.
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10) 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: 20:15 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. 4. 2012

Zapsala: Hana Růžičková

ověřovatelé zápisu:

Vlasta Čapková
Miroslav Myška

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška

Zápis č.3 ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 2. 4. 2012
3

Razítko:

