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Obec Kyje 

 

Z Á P I S č. 16 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 27. 12. 2011 

 

 

Zahájení:  17:00 hod. 
 
Přítomni:  6 členů zastupitelstva obce (Miroslav Knap, Miroslav Myška, Zdeněk Blažek, 

Hana Růžičková, Vlasta Čapková, Jana Němcová) 
 
Omluveni:  Jana Dvořáková 
 
přítomno občanů: 
 

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:  Miroslav Myška, Vlasta Čapková 
 

Zapisovatel zasedání:  Hana Růžičková 
 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení – schválení programu 

2. Rozpočet obce pro rok 2012 

3. Předložení účetních směrnic 

4. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2012 

5. Diskuse 

6. 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) Rozpočet obce pro rok 2012 

Po projednání rozpočtu obce pro rok 2012 na minulém zastupitelstvu konaném 5. 12.2011 a 
po zveřejnění na úřední desce a elektronické desce, zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce 
pro rok 2012 ve výši příjmů 1045600Kč, ve výši výdajů 636500 Kč a financování 409100 Kč. 
 
Hlasování: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
 

 

3) Předložení účetních směrnic 

Paní Růžičková předložila a seznámila zastupitele s účetními směrnicemi vypracované p. 
Stránskou. Jsou to: Směrnice o oběhu účetních dokladů, Směrnice pro majetek a odpisy, 
Směrnice pro inventarizaci, Směrnice pro opravné položky, Směrnice pro časové rozlišení a 
Odpisový plán 
 
Hlasování: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
 

4) Termíny pro zasedání zastupitelstva v roce 2012 

Starosta obce seznámil zastupitele s termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 viz. 
příloha. Termíny budou vyvěšeny na obecní desce a současně na elektronické desce. 
 

5) Diskuse 

Na veřejné výroční schůzi byli spoluobčané seznámeni s prací zastupitelstva za rok 2011, s 
hospodařením zastupitelstva v roce 2011 a plánem na rok 2012 dále pokračovat v opravách 
obecního úřadu. 
 

6) Usnesení, závěr 

 

- Starosta Miroslav Knap konstatoval, že všechna usnesení z dnešního zasedání byla přijata 
nadpoloviční většinou hlasů a jsou schválena. 
 
- Starosta Miroslav Knap v závěru poděkoval všem přítomným za účast a tím dnešní zasedání 
ukončil. 
 

 

 

Zasedání ukončeno: 18:00 hodin 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s 
průběhem 
jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují níže svými podpisy.  
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Nedílnou součástí zápisu jsou přijatá usnesení. 
 
 
V Kyjích dne 27. 12. 2011 
 
Zapsala: Hana Růžičková 
 
 
ověřovatelé zápisu:   Miroslav Myška 

Vlasta Čapková 
 

 

starosta: Miroslav Knap 
 

 

místostarosta: Miroslav Myška      Razítko: 
 


