Obec Kyje

Z Á P I S č. 15
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 5. 12. 2011

Zahájení:

17:00 hod.

Přítomni:

5 členů zastupitelstva obce (Miroslav Knap, Miroslav Myška, Zdeněk Blažek, Hana
Růžičková, Vlasta Čapková)

Omluveni:

Jana Dvořáková, Jana Němcová
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – schválení programu
Finance - Stav účtu
Návrh rozpočtu na rok 2012
Příprava výroční schůze
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 30. 11. 2011 je 433 919,02 Kč. Pokladní hotovost 6233,- Kč
3) Přijetí návrhu rozpočtu na rok 2012

Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu na rok 2012 a přijalo jeho předložený návrh .
Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

4) Příprava výroční schůze
Výroční schůze je ohlášena na 17.12.2011 od 18 hod. Zastupitelstvo schválilo uvolnit na

veřejnou výroční schůzi částku 1500 Kč na občerstvení.
Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

5) Odkup vodovodního řádu dle kupní smlouvy
Do 31. 12. 2011 bude podepsána kupní smlouva mezi obcí a p. Kudrnovským o odkupu
vodovodního řádu, který financoval p. Kudrnovský. Po podepsání smlouvy bude částka
42000 Kč převedena do 4 dnů na účet p. Kudrnovského.

Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

6) Provedení inventarizace
Zastupitelstvo obce dává příkaz k provedení inventarizace dlouhodobého hmotného a
nehmotného, zásob, finančního majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2011. Inventarizace
bude provedena od 30. 12. 2011 do 20. 1. 2012

Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

7) Odměny za provedení práce
Zastupitelstvo schválilo odměny za provedení prací při rekonstrukci klubovny OÚ. Pan Myška
obdrží 3530 Kč, p. Škopán 3530 Kč a p. Růžička 3500 Kč.

Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti
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8) Diskuse
Příprava na sobotní Mikulášskou besídku – zajištění občerstvení a nadílky pro děti.

9) 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: 20:00
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 5. 12. 2011

Zapsala: Hana Růžičková

ověřovatelé zápisu:

Miroslav Myška
Vlasta Čapková

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška
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