Obec Kyje

Z Á P I S č. 13
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 3. 10. 2011

Zahájení:

19:00 hod.

Přítomni:

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

Omluveni:

Hana Růžičková, Zdeněk Blažek

Přítomno občanů:

nikdo

Hosté:

Hana Vítová

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, Jana Němcová
Zapisovatel zasedání: Jana Dvořáková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – schválení programu
Finance - Stav účtu
Rozhodnutí o zadání územní studie
Příprava rozpočtu na 2012
Práce na klubovně
Oprava cesty – informace
Zhodnocení akce pro děti

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 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. 9. 2011 je 443 631,66 Kč. Pokladní hotovost činí 4 582,- Kč

3) Rozhodnutí o zadání územní studie
Zastupitelstvo obce se rozhodlo zadat zpracování územní studie pro celou lokalitu Z1. Na
zpracování potřebné dokumentace bude z obecního rozpočtu pro rok 2012 vyčleněna částka
cca 50 000,- Kč. Člen zastupitelstva paní Jana Dvořáková byla starostou obce Miroslavem
Knapem pověřena plnou mocí k vyřízení žádosti a dalších náležitostí v této věci mezi obcí a

Městským úřadem Jičín - odboru ÚP a RM.
Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

4) Příprava rozpočtu na 2012
K datu 1. 11. 2011 bude připraven návrh obecního rozpočtu pro rok 2012. Rozpočet připraví
Miroslav Knap, Miroslav Myška a Hana Růžičková.

5) Práce na klubovně
Nedočerpaná část úvěru určená na vybudování obecní klubovny od KB činí k dnešnímu dni
25 492,- Kč. O tuto částku bude úvěr u KB ponížen.
Hlasování:

5 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

6) Oprava cesty – informace
Technické služby Lomnice nad Popelkou dokončili práce na spojovací cestě Kyje – Chlum pod
Táborem (pročištění a prohloubení příkopu včetně osazení odvodňovacího žlabu a
odvodňovací roury.

7) Zhodnocení akce pro děti
Tato akce pro dědi konaná dne 17. 9. 2011 se setkala s velkým pozitivním ohlasem. Za rok
bude pochod kouzelným lesem zopakován.

8) Diskuse
Dále se vedla diskuse a domluvilo se, že podle počasí bude vyhlášena akce „drakiáda“.
Hana Růžičková objednala lepidlo na darovaná krbová kamna do velkého sálu (až bude
lepidlo doručeno, budou kamna sestavena).
Dále se stanovil termín výroční schůze obce na den 17. 12. 2011 od 17:00.
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Bylo podotknuto, že je třeba do klubovny zakoupit výčepní zařízení. Vzhledem k nedostatku
finančních prostředků bude nákup odložen a na toto zařízení bude zřízena dobrovolná obecní
sbírka.
Přítomný host paní Hana Vítová se byla na zasedání zastupitelstva obce informovat o stavu
zpracování územní studie pro lokalitu Z1, kde má zakoupený pozemek p.č. 180/3 a seznámila
zastupitelstvo obce se svým záměrem stavby rodinného domu na této parce.

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: 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 3. 10. 2011
Zapsala: Jana Dvořáková
ověřovatelé zápisu:

Jana Němcová
Vlasta Čapková

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška
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