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Obec Kyje 
 

Z Á P I S č. 12 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 5. 9. 2011 

 
 
Zahájení:  19:00 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: Jana Němcová, Vlasta Čapková 
 
Zapisovatel zasedání: Jana Dvořáková 
 
 
Program:  
 

1. Zahájení – schválení programu 
2. Finance - Stav účtu 
3. Územní studie - stav 
4. Zaměření cesty - informace 
5. Projednání usnesení ze dne 29. března 2010 
6. Příprava akce pro děti 
7. Schválení rozpočtové změny č. 1 
8. Diskuse 
9. 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 31. 8. 2011 je 296 005,76 Kč. Pokladní hotovost činí 6 297,- Kč 

  
 

3) Územní studie - stav 
Dne 23. 8. 2011 se konala schůzka s Ing. Arch. Vladimírou Jínovou, kterou jsme požádali o 
nacenění zpracování územní studie pro obec Kyje a to pro lokalitu Z1a), Z1b) a Z1c). 
Navrhnutá cena ze strany paní Ing. arch. Jínové činila cca 30 000,- Kč za zkreslení projektové 
dokumentace a zajištění vstupního inženýrskou činnost. Dne 6. 9. 2011 paní Ing. arch. Jínová 
zaslala písemnou cenovou nabídku na částku 50 000,- Kč, která by se týkala pouze 
zpracování projektové dokumentace. Bylo hlasováno o zaslané cenové nabídce. Tuto částku 
obec není schopna akceptovat a nabídka byla tedy zamítnuta. 
 
Hlasování: 7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
 
 

4) Zaměření cesty - informace 
Během měsíce září 2011 nechá obec zaměřit cestu p. č. 593/1 k určení přesných hranic 
obecní komunikace, kde je veden obecní vodovod. V případě že by obecní vodovod 
zasahoval do soukromých pozemků, bude nutné s těmito majiteli pozemků zřídit věcná 
břemena pro obecní vodovod dle faktického zaměření. 
 
 

5) Projednání usnesení ze dne 29. března 2010 
V tomto usnesení se obec Kyje zavazuje k napojení všech nových nemovitostí na obecní 
vodovod v lokalitě dle územního plánu Z5. To je však podmíněno v územním plánu posílením 
zdroje obecního vodovodu. Tudíž do doby posílení zdroje obecního vodovodu není možné 
v této lokalitě nové nemovitosti ze strany obce na vodovod připojit. 
 
Hlasování: 7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
 

         6) Schválení rozpočtové změny č. 1  
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové částku 4553 Kč za žáka uhrazená Městu Jičín za žáka Š.         

     Sochu (2ZŠ Jičín). 
 

Hlasování: 7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
 

 
7) Schválení navýšení mzdy 
 Pro paní Hanu Růžičkovou zastupitelstvo schvaluje navýšení mzdy za měsíc září a říjen na 

celkových 5000,- Kč z důvodu účasti na probíhajících školení a seminářích RIÚAN a ISÚI a další 
administrativy. Dále bude pracovní dohoda p. Růžičkové ukončena v měsíci říjnu. 

 
Hlasování: 7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 

8) Diskuse            
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 Paní Jana Dvořáková dala podnět k řešení problému při vyhledávání webových stránek obce 
(při zadání obce Kyje ve vyhledávači dochází stále ještě k zobrazování staré webové 
prezentace). Hana Růžičková o tomto informuje Petra Růžičku, který novou prezentaci 
vytvořil, aby se to pokusil vyřešit.   

 Jana Dvořáková dále zajistí aktualizaci webových stránek obce Kyje u mikroregionu Tábor, 
kde mají ještě starou webovou adresu. 
Pan starosta také připomněl, že během září je nutno doplatit dluh za vyasfaltování místní 
komunikace. Dluh bude uhrazen MRT v částce 150 000,- Kč + 993,- Kč za úroky. 
 
 

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: 22:15 
 
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. 9. 2011 
 
Zapsala: Jana Dvořáková 
 
ověřovatelé zápisu:  Jana Němcová 
 
   Vlasta Čapková 
 
 
starosta: Miroslav Knap 
 
 
místostarosta:  Miroslav Myška     Razítko: 
 


