Obec Kyje

Z Á P I S č. 10
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 6. 6. 2011

Zahájení:

19:00 hod.

Přítomni:

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

Omluveni:

Jana Dvořáková

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, Vlasta Čapková

Zapisovatel zasedání: Hana Růžičková

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

Zahájení – schválení programu
Finance - Stav účtu
Úvěr
Dětský den
Prodej pozemků
Schválení závěrečného účtu

Diskuse
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. 5. 2011 je 137 483,55 Kč. Pokladní hotovost činí
13 073,- Kč

3) Úvěr

Vzhledem k tomu, že nedopadly dotace z Mikroregionu Tábor, tak se přehodnotila situace a
zastupitelstvo se dohodlo, že z úvěru od KB se pořídí prozatím linoleum na podlahu klubovky.
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

4) Dětský den

Dětský den proběhl dne 28. 5. 2011a výtěžek z této akce (560,-Kč) bude použit na
pokračování prací na obecní klubovně.
5) Prodej pozemků
Pan starosta Miroslav Knap podal návrh k hlasování na rozdělení a vyměření obecních
pozemků p.č. 24/2 a p.č. 25/1, za účelem jejich nabídnutí k prodeji. Bude nutné zadat
požadavek na rozdělení a vyměření těchto pozemků geodetické firmě.

Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

6) Schválení závěrečného účtu
Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2010 bez
výhrad.
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

7) Diskuse
Zastupitelé dále vedli diskusi o zasedání zastupitelstva během letních měsíců a domluvili se,
že v měsíci červenci se zasedání zastupitelstva konat nebude, pouze v případě vyřešení akutní
situace starosta členy zastupitelstva svolá telefonicky.

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.
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Zasedání ukončeno: 21:15
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 6. 6. 2011
Zapsala: Hana Růžičková
ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Blažek
Vlasta Čapková

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška
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