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Obec Kyje 

Z Á P I S č. 9 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 2. 5. 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:  

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 

 

Program:  

1. Zahájení – schválení programu 
2. Finance - Stav účtu 
3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze 
4. Informace o změně v evidenci obyvatel 
5. Seznámení se Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2010 
6. Úvěr - stav 
7. Věcná břemena - stav 
8. Práce na klubovně 
9. Oprava cesty 
10. Diskuse 
11. 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 a hosty 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. 4. 2011 je 114 271,18,- Kč. Pokladní hotovost činí 6 027,- Kč 

3) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
 
Předsedající starosta Miroslav Knap přečetl úkoly z minulého zasedání a sdělil, že všechny 
úkoly byly splněny.  

 
4) Informace o změně v evidenci obyvatel 
  

Vyskytl se problém, že v evidenci obyvatel z Obce Kyje je evidováno 57obyvatel. Starosta 
Miroslav Knap tuto skutečnost prověřil a došel k závěru, že v obci Kyje je hlášeno 59 trvale 
žijících obyvatel. Tato skutečnost se uvede v evidenci obyvatel na pravou míru. 

       5) Seznámení se Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2010 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2010. 

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

       6) Úvěr - stav 

 
Úvěr obce Kyje u KB je připraven k podpisu. Dne 7. 5. 2011 pan starosta Miroslav Knap 
pojede podepsat do KB Jičín tuto úvěrovou smlouvu č 99001011636 

      7) Věcná břemena - stav 

Od geodetů z Jičína jsou bezplatně vypůjčené mapy a postupně dle časových možností pan 
Petr Růžička vypisuje, o která čísla pozemků se jedná. Tato akce bude časově náročnější. 

8) Práce na klubovně 

Další práce na klubovně budou zahájeny, až bude podepsán úvěr obce Kyje u KB nebo až 
obec Kyje získá dotaci z mikroregionu Tábor, o kterou je zažádáno. 

9) Oprava cesty 

 Veškeré opravy cest v obci Kyje budou pro tento rok z finančních důvodů odloženy. 

10) Diskuse 
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Dále se vedli diskuze k nedodělané vodovodní přípojce na obecní vodovod k paní Aleně 
Fardové. Pan starosta Miroslav Knap se přihlásil, že kontaktuje pana Vlastislava Sochu  z  
jehož pozemku bude vyveden hydrant k obecní cestě, ten je v tuto chvíli na oploceném 
pozemku pana Sochy bez možnosti přístupu. Na tento nový vodovodní řád, zakončený 
hydrantem se paní Alena Fardová může napojit. Podkop pod cestou si zřídí paní Alena 
Fardová na své náklady. 
 

11) 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: 22:10 

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 2. 5. 2011 

 

Zapsala: Jana Dvořáková 

 

ověřovatelé zápisu:  Miroslav Myška 

   Jana Němcová  

 

 

starosta: Miroslav Knap 

 

místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 

 


