
O B E C  K Y J O V  U  H A V L Í Č K O V A  B R O D U  

 

 

Z A S E D Á N Í  Z A S T U P I T E L S T V A  O B C E  K O N A N É  

D N E  2 2 . K V Ě T N A  2 0 1 7  

 

 

PŘÍTOMNI : 

   

JANÁČKOVÁ Ludmila, starostka 

EXNEROVÁ Renáta, místostarostka 

  JELÍNEK Zdeněk, člen zastupitelstva 

  MIFEK Libor, člen zastupitelstva  

  GRYČ PAVEL, člen zastupitelstva 

  KOUNEK Vladimír, člen zastupitelstva 

 

ZÁPIS Č. 24  

 

Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kyjov konaného dne 22. května 2017 

v Kyjově č. p. 17 - místnost obecního úřadu. 

Zahájení zasedání dne 22. května 2017 v 19:00 hodin. 

Počet přítomných členů dle prezenční listiny, tj. 6 členů ZO  

Starostka přivítala přítomné členy ZO a zahájila zasedání ZO. 

a) Konstatovala řádné svolání zastupitelstva obce a podle počtu přítomných 

členů ZO, že zasedání je usnášení schopné, dále seznámila členy zastupitelstva s 

tím, že proti minulému zápisu nebyly vzneseny námitky. 

b) Určení ověřovatelů: 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: Vladimír Kounek a Zdeněk Jelínek 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

c) Schválení programu jednání ZO: 

pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 



 

TÉMATA JEDNÁNÍ 

 Schválení účetní uzávěrky, kontrola hospodaření z KÚ 

 Návrh vlajky   

 Nákup pozemků od pí. Špačkové 

 Kovaná mříž do kapličky, zábradlí ke schodům 

 Webové stránky obce – servis 

 Dětský den 

 Diskuze 

 Různé 

 

 

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO  

ZO schválilo účetní závěrku obce Kyjov za rok 2016 – viz usnesení č.7.  

Zastupitelstvem schváleno. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

ZO schválilo závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2016 s výhradou. Zastupitelstvo obce přijmulo opatření, 

které vedlo k tomu, že obec Kyjov zaslala do 15.února 2017 finanční zprávu za 

rok 2016 na KÚ Kraje Vysočina – viz usnesení č. 8 

ZO schválilo, že obec odkoupí od paní Špačkové p. č. 322/17 69 m2, p. č. 

  

376/31 39 m2, p. č. 388/6 cca 140 m2, na p. č. 376/30 bude vyměřena část  

 

parcely (vodoteč od výpustě v celé délce), silnice p. č. 376/19 29 m2, p. č. 377/3  

 

345 m2, p. č. 376/26 84 m2 a p. č. 376/12 116 m2. 

 

Obec nabízí k prodeji p. č. 382 151 m2, p. č. 429/2 87 m2, p. č. 429/5 52 m2, p.  

 

č. 384/2 131 m2, p. č. 376/29 143 m2, p. č. 376/3 213 m2, p. č. 429/4 232 m2, p. 

 

 č. 429/5 93 m2, p. č. 598/26 31 m2, p. č. 384/4 340 m2, p. č. 384/3 553 m2 a p.  

 

č. 384/1 427 m2. 

 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtového opatření 1/1 2017 z 15. 4.2017. 



ZO schválilo Rozpočtové opatření 1/1/2017 z 15.4.2017. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO schválilo kovanou mříž do kapličky + zábradlí ke kapličce od pana Herolda. 

Pan Herold pošle cenovou nabídku + návrhy.  

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

ZO schválilo - ohledně servisu webových stránek zaplatíme základní 

webhostink a další vícepráce budeme platit hodinovou sazbou. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO vybralo návrh vlajky ze 4 možností první možnost – (kopie znaku) 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO schválilo vyrovnání elektrické energie hasičům nákupem sítě a 2 míčů. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO schválilo stavbu oplocení „Armaturní šachty produktovodu Šlapanov – 

Smyslov „ a to za podmínky zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 

ve výši 500 Kč za každého spoluvlastníka.  

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ  

 

 

 

ZO se usneslo – ZO schválilo účetní závěrku obce Kyjov za rok 2016 – usnesení 

č.7.   

ZO schválilo závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2016 s výhradou. ZO přijmulo opatření: obec Kyjov zaslala 

KÚ Kraje Vysočina za rok 2016 finanční zprávu do 15. 2. 2017 – Usnesení č. 8. 

 

ZO schválilo stavbu oplocení „Armaturní šachty produktovodu Šlapanov – 

Smyslov „ a to za podmínky zřízení věcného břemene za jednorázovou náhradu 

ve výši 500 Kč za každého spoluvlastníka. Usnesení č. 9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OVĚŘOVATÉLÉ ZÁPISU: 

 

 

 

Zdeněk Jelínek 

 

 

 

 

Vladimír Kounek 

ZAPSALA: 

 

 

 

 

 

 

 

Renáta Exnerová

 


