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Obec Kyje 

Z Á P I S č. 7 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 7. 3. 2011 

 

Zahájení: 17:00 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, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a 
jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele: 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Blažek, Hana Růžičková 

Zapisovatel zasedání: Jana Dvořáková 

 

Program:  

1. Zahájení – schválení programu 
2. Stav účtu 
3. Kontrola úkolů z minulé schůze 
4. Zpráva z jednání MRT ze dne 3. 3. 2011 
5. Výsledek kontroly hygieny obecního vodovodu  
6. Změny v kontrolním a finančním výboru 
7. Projednání úvěru 
8. Projednání prodeje pozemku 
9. Stav realizace věcných břemen 
10. Diskuse 
11. 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 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: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
 
 

2) Finance 

- stav účtu 

Stav účtu je ke dni 28. 2. 2011 66 535,85 Kč. Pokladní hotovost ke konci února činí           
18 045,- Kč 
 

3) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
 
Předsedající starosta Miroslav Knap přečetl úkoly z minulého zasedání. Obec zatím 
neobdržela oficiální výsledek z auditu ze dne 26. 1. 2011. Jinak sdělil, že všechny úkoly byly 
splněny.  

 
 
4) Zpráva z jednání MRT ze dne 3. 3. 2011 
  

viz příloha zápisu z MRT 
 
 
5) Výsledek kontroly hygieny obecního vodovodu 
 

Předsedající Miroslav Knap podotkl dobrou připravenost technika obecního vodovodu pana 
Petra Růžičky.  
Výsledek kontroly viz přiložená kontrolní zpráva. 

 
 
6) Změny v kontrolním a finančním výboru 
 

Ze zdravotních důvodů je z kontrolního a finančního výboru odvolána členka paní Kudrnovská 
a nově je zvolena jako členka finančního a kontrolního výboru Kateřina Myšková.  

Finanční výbor je složen: 

Vlasta Čapková (předsedkyně) 
Lucie Škopánová 
Kateřina Myšková 
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Kontrolní výbor je složen: 

Hana Růžičková (předsedkyně) 
Lucie Škopánová 
Kateřina Myšková 

 
Hlasování: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 

 
 

7) Projednání úvěru 

Zastupitelstvo obce Kyje se usneslo na uzavření úvěrové smlouvy s KB na 350 000,- Kč. Tyto 
finance budou v případě schválení úvěru použity na dofinancování dluhu u firmy Stavoka 
Kosice a.s., který k 14. 1. 2011 činil 262710,-Kč. 30 000kč na investici do zaměření pozemků 
přes které půjdou věcná břemena – obecního vodovodu. A to platba za geodetické plány ( 
tzn. zaměření, výkresy… ) a vklady do katastru. Zbylá část financí bude případně využita na 
dofinancování dotace klubovny a koutku pro děti. Zajištění tohoto úvěru bude směnkou 
podepsanou starostou obce. 

Paní Jana Dvořáková nechala zpracovat u KB Jičín návrh na úvěr v hodnotě 350 000,- Kč 
s rozložením splátek na 5 kalendářních let. (nabídka viz příloha) 

 
Hlasování: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 

 

8) Projednání prodeje pozemku 

Obec Kyje vlastní  pozemky p.č.  24/2 o výměře 1496 m2 a p.č. 25/1 o výměře 1599 m2, které 
jsou dle územního plánu vhodné pro výstavbu vč. inženýrských sítí na hranici pozemku 
(obecní vodovod, elektřina a telefon). Tyto pozemky o celkové výměře  3095m2 budou 
nabídnuty prostřednictvím realitních kanceláří k prodeji za stanovenou startovní cenu 300,- 
Kč/m2 

Dále obec Kyje řeší zpracování územní studie v lokalitě Z1, kde je dle územního plánu obce 
Kyje pro výstavbu nutné zpracování územní studie. Obec Kyje v této lokalitě vlastní pozemky 
p.č. 180/1 o výměře 10813 m2 a p.č. 180/8 o výměře 3320 m2,. Obec Kyje nemá finanční 
prostředky na zpracování územní studie pro celou oblast, a proto se zastupitelstvo obce 
dohodlo na tom, že obec Kyje vyzve majitele těchto pozemků a společně uzavřou dohodu ke 
zpracování územní studie společně v modelu podílu za nemovitost. Obec zainventuje pouze 
dva podíly svých pozemků. Pozemky vlastníků, kteří se na této dohodě nebudou podílet, 
budou ze studie vynechány. 

Hlasování: 6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti 
 

9) Stav realizace věcných břemen 
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Nejsou dořešena věcná břemena obecního vodovodu.  

Hana Růžičková byla pověřena k realizaci věcných břemen spojených s obecním vodovodem. 

10) Diskuse 

Pan Starosta Miroslav Knap připomněl, že občanovi panu Zdeňkovi Švihovy bude letos 75 let. 
Obec Kyje mu připraví a předá dárkový balíček. 
 
 

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: 19:35 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem 
jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy. 

Nedílnou součástí zápisu jsou přijatá usnesení. 

 

 

V Kyjích dne 7. 3. 2011 

 

Zapsala: Jana Dvořáková 

 

ověřovatelé zápisu:  Zdeněk Blažek 

   Hana Růžičková 

 

starosta: Miroslav Knap 

 

místostarosta:  Miroslav Myška    Razítko: 

 


