Obec Kyje

Z Á P I S č. 14
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 7. 11. 2011

Zahájení:

17:00 hod.

Přítomni:

7 členů zastupitelstva obce (Miroslav Knap, Miroslav Myška, Zdeněk Blažek,
Jana Dvořáková, Hana Růžičková, Vlasta Čapková, Jana Němcová)

Omluveni:

nikdo

Přítomno občanů:

nikdo

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, Jana Němcová
Zapisovatel zasedání: Jana Dvořáková
Starosta obce Miroslav Knap poté na tomto zasedání přednesl nové body k zařazení do programu na
dnešním zasedání - bod č.
3. Schválení rozpočtového opatření č. 2
4. Zrušení části usnesení ze dne 5. 9. 2011 viz bod č. 5

(Projednání usnesení ze dne 29. března 2010)

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení – schválení programu
Finance - Stav účtu
Schválení rozpočtového opatření č. 2
Zrušení části usnesení ze dne 6. 9. 2011 viz bod č. 5 (Projednání usnesení ze dne

29. března 2010)
5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí mezi OÚ a ČEZ Distribuce a.s.
6. Stav po zaměření cesty na p.č.593/1

7. Diskuse
8. Usnesení, závěr

Hlasování:
7 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 přivítal na dnešním zasedání zastupitelstva a tím zahájil zasedání. Dále přečetl
připravený program a poprosil zastupitele o hlasování o jeho schválení.
Hlasování:

7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

2) Finance - stav účtu
Stav účtu ke dni 30. 9. 2011 je 439 042,36,- Kč. Pokladní hotovost činí 5 597,- Kč

3) Schválení rozpočtového opatření č.2
Zastupitelstvo obce schvaluje částku 9795,- Kč za žáka Lukáše Hode na ZŠ Železnice
Hlasování:

7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

4) Zrušení části usnesení ze dne 5. 9. 2011 viz bod č. 5 (Projednání usnesení ze dne 29.
března 2010)
Zastupitelstvo obce tímto ruší část usnesení ze dne 5. 9. 2011 viz bod 5.
Zároveň se zastupitelstvo usneslo, že obec Kyje nechá vypracovat studii vydatnosti vodovodu
pro třetí tlakové pásmo, kde je dle územního plánu plánovaná výstavba rodinných domů a na
základě této studie se bude posuzovat další možnost připojení na obecní vodovod budoucích
objektů v této severní lokalitě. Výběr a zadání této studie zajistí starosta obce pan Miroslav
Knap.

Hlasování:

7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

5) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí mezi OÚ a ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o smlouvě budoucí mezi OÚ a ČEZ Distribuce a.s.: číslo
smlouvy IV – 12 – 20091111/VB001 – smlouva je založena na OÚ

6) Stav po zaměření cesty na p. č. 593/1
Zaměření cesty 593/1 proběhlo a během roku 2012 se zaměří pozemky, které do této cesty
zasahují a budou nabídnuty k odkupu.

7) Diskuse
Ve velkém sále se zprovoznila kamna, paní Čapková zajistí úklid po této akci.
- Brigáda na očištění cihel, které poslouží na výstavbu garáže pro obecní traktor
- V místě budoucí garáže pro obecní traktor bude panem Myškou odvezeno část zeminy
- Příprava mikulášské besídky: dne 10.12.201 od 16.hod bude ve velkém sále obecního
úřadu připravena mikulášská besídka s malou odměnou pro každé dítě
Starostka obce Bradlecká Lhota vznesla ústní dotaz na pana Myšku na zvážení možné
spolupráce mezi obcemi Kyje a Bradlecká Lhota. Jedná se o prohrnování sněhu v Bradlecké
Lhotě. Pan Myška podal starostce Bradlecké Lhoty informaci o ceně 450,-Kč/mth, a pokud
bude souhlasit, může obec Kyje vyhrnování sněhu zajistit.
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8) 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: 21:00
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 7. 11. 2011
Zapsala: Jana Dvořáková
ověřovatelé zápisu:

Miroslav Myška
Jana Němcová

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška
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