
Obec Kyje 49, Železnice, 507 13                                                            22.6. 2018

Obec Kyje

Zápis č. 19/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Kyje konaného dne 22. 6. 2018

Zahájení: 16:30

Přítomni:       Hana Vítová, Miroslav Knap, Miroslav Myška, Ladislav Škopán

Omluveni:     Alena Myšková

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Myška, Miroslav Knap Zapisovatel: předsedající 

Program: 

1.  Zahájení, schválení programu a jeho změn 
2.  Oprava OÚ 
3.  Závěrečný účet 
4.  Správa obce
5.  Diskuze
6.  Usnesení  
7.  Závěr

1. Zahájení a schválení programu

Předsedající  zasedání  starostka obce  Bc.  Hana Vítová  obce přivítala  úvodem všechny
přítomné  zastupitele.  Předsedající  zahájila  zasedání  přečtením  programu,  jmenovala
ověřovatele zápisu a požádala zastupitele o hlasování ke schválení programu.
Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

2. Oprava OÚ

ZO se seznámilo s dalším průběhem opravy OÚ. ZO se rozhodlo pro linoleum 
namísto broušených prken, které jsou ve stavebním položkovém rozpočtu 
v jihozápadní místnosti. Rozhodnutí o opravě štítu bylo učiněno na předchozím ZO.

3. Závěrečný účet obce a účetní závěrka  

Závěrečný účet obce byl vyvěšen po dobu delší 16-ti dnů na úřední desce obce. Nikdo 
neuplatnil připomínky ústní ani písemnou cestou. Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje 
účetní závěrku obce za rok 2017 a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně opatření k 
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nápravě chyb a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2017 s 
výhradou.

      Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

4. Správa obce

Na základě schváleného a zveřejněného záměru ze dne 11.4. 2018, k němuž nikdo
neuplatil k dnešnímu dni připomínky, zastupitelstvo obce schvaluje darování pozemku
st.  60  v k.ú.  obce  Kyje  o  výměře  654m2  do  vlastnictví  oprávněného  vlastníka
nemovitosti č.p. 46 paní XY ( anonymizace dat GDPR). Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu pro výše uvededenou paní XY,jejíž součástí bude zákaz zcicení  po
dobu 10-ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do k.n. Zákazem
zcizení se rozumí, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva  do  katastru  nemovitostí  obdarovaný nepřevede  vlastnické  právo k daru  třetí
osobě a o dar bude po tuto dobu řádně pečovat, nebude jej využívat ke komerčním
účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. 

Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů obce pro další volební období  
počínaje 5. a 6. říjnem 2018 na 7, slovy sedm zastupitelů. 

Zastupitelstvo  obce  projednalo  preventivní  opatření  proti  plnění  kontejnerů  na
komunální odpad velkoobjemným odpadem a elektrospotřebiči.

Zastupitelstvo  obce  projednalo  žádost  vlastníka  č.p.  3  o připojení  k  vodovodnímu
řadu. ZO schvaluje připojení č.p. 3  k vodovodnímu řadu.  

Schváleno všemi hlasy     pro 4        proti   0      zdržel se 0

5. Diskuze proběhla v rámci jednotlivých bodů zasedání
6. Usnesení

Zastupitelstvo obce Kyje schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 a závěrečný účet 
obce za rok 2017 včetně opatření k nápravě chyb a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením obce za rok 2017 s výhradou.

Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů obce pro další volební období  počínaje 5. 
a 6. říjnem 2018 na 7, slovy sedm zastupitelů. 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost vlastníka č.p. 3 o připojení k vodovodnímu řadu.
ZO schvaluje připojení č.p. 3  k vodovodnímu řadu.  

Na základě schváleného a zveřejněného záměru ze dne 11.4. 2018, zastupitelstvo obce
schvaluje  darování  pozemku  st.  60  v k.ú.  obce  Kyje  o  výměře  654m2  do  vlastnictví



Obec Kyje 49, Železnice, 507 13                                                            22.6. 2018

oprávněného  vlastníka  nemovitosti  č.p.  46  paní  XY  (  anonymizace  dat  GDPR).
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  darovací  smlouvu  pro  výše  uvededenou  paní  XY,jejíž
součástí bude zákaz zcicení. 

7. Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 19:15

   Zapsala: Bc. Hana Vítová, starostka obce

Ověřovatelé zápisu: 

Miroslav Knap  Miroslav Myška

 

Vyvěšeno: 30.6.2018

Sejmuto:


