Obec Kyje

Z Á P I S č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 4. 4. 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: paní Alena Fardová, paní Jiřina Jarešová

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení – schválení programu
Finance - Stav účtu
Kontrola úkolů z minulé schůze
Informace o změně v evidenci obyvatel
Prodej pozemků
Schválení rozpočtového výhledu pro rok 2011 - 2013
Úvěr
Věcná břemena - stav
Územní studie

Diskuse
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 obce 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 je ke dni 31. 3. 2011 75 820,- Kč. Pokladní hotovost činí 17 712,- 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, skutečnost je
však taková, že v obci Kyje trvale žije pouze 55 obyvatel. Evidenci obyvatel obce si musí
zajišťovat každá obec sama. Na evidenci obyvatel v Jičíně nám dají seznam, který se musí
detailně prověřit a stav uvést na pravou míru.

5) Prodej pozemků
K prodeji obecních pozemků p.č. 24/2 a 25/1:
obec Kyje učinila poptávku tři firem zabývající se realitní činností: MM Reality, Jičínská realitní
a firmu Stavíme Bydlení s.r.o. Zastupitelstvem obce byla odsouhlasena realitní kancelář MM
Reality. Tato realitní kancelář má již v obci Kyje zkušenosti s prodejem pozemků a jejich
propagace nabídky pozemků byla pro zastupitelé nejzajímavější. Pozemek bude rozdělen na
dvě stavební parcely o výměrách cca 1000 m2. Cena prodeje západního pozemku
2
(vzdálenějšího od obecního úřadu) byla stanovena na 280,- Kč/m a u druhého východního na
2
250,- Kč/m . Veškerá administrativa spojená s prodejem pozemků bude v režii realitní

společnosti MM Reality.
Hlasování:

7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

6) Schválení rozpočtového výhledu pro rok 2011 - 2013
Zastupitelstvo hlasovalo o schválení rozpočtového výhledu pro rok 2011 – 2013
Rozpočtový výhled pro rok 2011 – 2013 je přiložen k zápisu.
Hlasování:

7 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti
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7) Úvěr
Úvěr o který obec Kyje žádala je v řešení v KB. Veškeré podklady co si banka vyžádala, paní
Jana Dvořáková KB dodala a nyní se čeká na vyjádření banky, které by obec měla do 14 dnů
obdržet.

8) Věcná břemena - stav
Předběžný odhad ceny pro vyřízení věcných břemen spojených s obecním vodovodem bude
činit přibližně 50 tis. Kč.
Pan Petr Růžička zajistí dokumentaci pozemků, kterých se tyto věcné břemena týkají a zajistí

podklady z geodézie.

9) Územní studie
Jednání k územní studii zatím nepokročilo.

10) Diskuse
Do diskuse se přihlásila přítomná paní Alena Fardová, která chce dořešit napojení své
nemovitosti č.p. 47 na obecní vodovod. Obec se tímto problémem bude zabývat na dalším
svolaném zasedání, do té doby shromáždíme veškeré potřebné podklady.
Dále se na začátek zasedání dostavila paní Jiřina Jarešová bytem Jiráskova 13, 506 01 Jičín a
požadovala svůj pozemek p.č. 230 napojit na obecní vodovod. Složila na místě částku 14 tis.
Kč. a starosta Miroslav Knap jí potvrdil souhlas obce s napojením na obecní vodovod.
Pozn.: Na 14. 5. 2011 od 10:00 do 11:00 bude u obecního úřadu přistaven kontejner na
odpad. Před hasičskou zbrojnicí bude probíhat sběr šrotu. Pro větší množství obec zajistí
odvoz. Bude vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu.

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.
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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 4. 4. 2011

Zapsala: Jana Dvořáková

ověřovatelé zápisu:

Miroslav Myška
Jana Němcová

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška

Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 4. 4. 2011

Razítko:

Stránka 4

