
Obec Kyje 49, Železnice, 507 13                                                            26.11. 2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kyje č. 22/2018

Konaného dne 26.11.2018

Zastupitelstvo obce Kyje bere na vědomí

Složení slibu 2 přítomných členů zastupitelstva obce Kyje v souladu s  § 69 odst. 2 zákona o
obcích. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  rezignaci pana Evžena Eiby na funkci místostarosty obce
Kyje 

Zastupitelstvo  obce  Kyje  zvolilo  v  souladu  s  §84 odst.2  pět  členů  kontrolního  a  finančního
výboru 

Zastupitelstvo obce Kyje zvolilo  v souladu s § 91 odst. 1  zákona o obcích místostarostou obce
pana Miroslava Myšku

 Zastupitelstvo obce Kyje zvolilo v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích starostou obce pana
Evžena Eibu

Zastupitelstvo  obce  Kyje  zvolilo  v souladu  s  §84  odst.2  pana  Michala  Křelinu  předsedou
kontrolního a finančního výboru

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny od 1.12.2018 svým neuvolněným členům 
- za výkon funkce neuvolněného starosty obce ve výši  0,3násobku měsíční odměny, která by v
dané obci náležela uvolněnému starostovi  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce a dle zákona  č. 99/2017 Sb., kterým se
novelizuje zákon o obcích a nařízení vlády č. 318/2017. 
-za  výkon funkce  neuvolněného  místostarosty  obce  ve  výši  4 000,-Kč,  slovy čtyřitisícekorun
měsíčně a -za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 500,- Kč, slovy
pětsetkorun
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-2000585/VB/
03 na základě ujednání ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy č. EP-12-2003268/VB/3 ze dne
3. 10. 2017

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.7

Zastupitelstvo  obce  projednalo  návrh  rozpočtu  pro  rok  2019 a  schvaluje  návrh    schodkového  
rozpočtu obce pro rok 2019 s příjmy ve výši 985.800,- Kč a výdaji 1.294.600,- Kč, kdy schodek
ve výši 308.800,- Kč bude kryt ze zůstatku hospodaření roku 2018 a závaznými ukazateli jsou
paragrafy.

Usnesení byla přijata většinou hlasů, v Kyjích dne 26. 11. 2018

Vyvěšeno: 4. 12. 2018   


