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Obec Kyje 
 

Z Á P I S č. 11 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 1. 8. 2011 

 
 
Zahájení:  19:00 hod. 
 
Přítomni:   6 členů zastupitelstva obce (Miroslav Knap, Miroslav Myška, Zdeněk Blažek, 

  Jana Dvořáková, Hana Růžičková, Vlasta Čapková) 
 
Omluveni:    Jana Němcová 
 
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: Zdeněk Blažek, Hana Růžičková 
 
Zapisovatel zasedání: Jana Dvořáková 
 
 
Program:  
 

1. Zahájení – schválení programu 
2. Finance - Stav účtu 
3. Plán činnosti orgánů obce při mimořádných událostech 
4. Zaměření pozemků 
5. Čerpání úvěru 
6. Práce na klubovně 
7. Příprava dětského odpoledne 
8. Diskuse 
9. 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 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) Finance - stav účtu 
Stav účtu ke dni 31. 7. 2011 je 289 472,04 Kč. Pokladní hotovost činí 9 319,- Kč 

  
 

3) Plán činnosti orgánů obce při mimořádných událostech 
Předsedající starosta Miroslav Knap dal všem přítomným zastupitelům tento plán činnosti 
orgánů obce při mimořádných událostech k nahlédnutí. Plán byl ve všech bodech projednán, 
všichni přítomní byli s tímto plánem seznámeni. 
 
 

4) Zaměření pozemků 
Geodetickou firmou Geodézie Krkonoše s.r.o. byli nechány zaměřit tyto obecní pozemky: p.č. 
24/2 a p.č. 25/1. Pozemky budou rozděleny na tři parcely. Přibližně do 14dnů bychom měli 
dostat nová čísla rozdělených pozemků. 
 
 

5) Čerpání úvěru 
Z úvěru u KB byly doposud proplaceny faktury: Stavoka Kosice a.s. – doplacení faktury za 
vodovod, Dřevotrust a.s. Frýdek-Místek – materiál na kuchyňskou linku do klubovny, 
INTERIOOO BOCH JAROSLAV – linoleum na podlahu klubovny. 
 
 

6) Práce na klubovně 
Dne 10. 8. 2011 v 16:00 hod. je naplánována úklidová brigáda klubovny. 
Dne 19. 8. 2011 je otevření a zahájení provozu klubovny od 18:00 hod. 
 
 

7) Příprava dětského odpoledne 
 Datum konání akce dětského odpoledne se upřesní podle připravovaného okresního 

námětového cvičení hasičů, předběžné datum se stanovuje na den 3. 9. 2011 nebo 17. 9. 
2011. 

 
 
8) Diskuse            
 Dále se vedla diskuse, jaké občerstvení bude zajištěno na otevření obecní klubovny: 
 Dohodlo se, že se bude čepovat pivo Svijany 11°, budou podávány párky, polévka, kuřecí 

steaky, hranolky, alkoholické a nealkoholické nápoje budou použity ze zbylých zásob. 
 Také bylo podotknuto, že se bude muset sehnat chlazení na pivo, nejlépe s kompresorem - 

cca do 6 tis. Kč. 
 
 

9) Usnesení, závěr          
Starosta Miroslav Knap konstatoval, že všechna usnesení z dnešního zasedání byla přijata 
nadpoloviční většinou hlasů a jsou schválena. 

 



Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 1. 8. 2011 Stránka 3 
 
 

- Starosta Miroslav Knap v závěru poděkoval všem přítomným za účast a tím dnešní zasedání 
ukončil. 

 
 
Zasedání ukončeno: 21:45 
 
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 1. 8. 2011 
 
Zapsala: Jana Dvořáková 
 
ověřovatelé zápisu:  Zdeněk Blažek 
 
   Hana Růžičková 
 
 
starosta: Miroslav Knap 
 
 
místostarosta:  Miroslav Myška     Razítko: 
 


