Obec Kyje

Z Á P I S č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Kyje konaného dne 7. 2. 2011

Zahájení:

19:00 hod.

Přítomni:

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

Omluveni:

Zdeněk Blažek
přítomno občanů: nikdo

Hosté:

nikdo

Starosta obce konstatoval řádné svolání zastupitelstva, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a
jmenoval ověřovatele zápisu a zapisovatele:
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Čapková, Miroslav Myška
Zapisovatel zasedání: Jana Dvořáková

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

Zahájení – schválení programu
Finance
a) stav účtu
Schválit rozpočtové opatření č.2 z roku 2010
Kontrola úkolů z minulého zasedání
Volba nového předsedy kontrolní komise
Různé
a) Zpráva z MRT – Rozvoj obnovy venkova s výhledem na 4 roky
b) Výsledek inventury obce Kyje
c) Výsledek auditu obce Kyje
7. Diskuze
8. 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 úvodem všechny přítomné zastupitele a hosty přivítal na
dnešním zasedání zastupitelstva obce a tím zahájil dnešní 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
a) stav účtu
Stav účtu je ke dni 31.1.2011 98 060,- Kč
3) proběhlo schválení rozpočtového opatření č.2 z roku 2010
- viz příloha
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

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

5) Volba nového předsedy kontrolní komise
Dosavadní předseda kontrolní komise, pan místostarosta Miroslav Myška byl z důvodu
neslučitelnosti vykonávání funkce místostarosty s funkcí předsedy kontrolní komise
zastupitelstvem obce Kyje odvolán z funkce předsedy kontrolní komise a jako jeho nástupce
byla zvolena předsedkyní kontrolní komise paní Hana Růžičková, kterou navrhl starosta
Miroslav Knap.
Hlasování:

6 hlasů pro – 0 hlasů zdržel se – 0 proti

6) Různé
a) Zpráva z MRT – Rozvoj obnovy venkova s výhledem na 4 roky – viz příloha

b) Výsledek inventury obce Kyje
Zjištěné skutečnosti při inventarizaci majetku obce odpovídá účetnímu stavu.
c) Výsledek auditu obce Kyje
Výsledek z auditu obce Kyje ze dne 26. 1. 2011 jsme k dnešnímu datu ještě oficiálně
neobdrželi.
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7) Diskuze
-pan starosta Miroslav Knap oznámil kontrolu hygieny obecního vodovodu, která je
plánována dne 16. 2. 2011.
- dále se vedla diskuze k zhodnocení staročeského bálu a dětského karnevalu – výtěžek bude
rozdělen mezi hasiče a dětské akce.
- starosta obce Miroslav Knap a místostarosta Miroslav Myška dále poukázali na to, že
neustále vypadává veřejné osvětlení v horní části obce – pan Miroslav Myška zajistí firmu
Elektro Rydval z Lomnice nad Popelkou na opravu veřejného osvětlení.

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.

Zasedání ukončeno: 19:30
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. 2. 2011

Zapsala: Jana Dvořáková

ověřovatelé zápisu:

Vlasta Čapková
Miroslav Myška

starosta: Miroslav Knap

místostarosta: Miroslav Myška
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