
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 8 .  Č E R V 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. 25  

 

Zápis č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce Kyjov konaného dne 28. června 2017 

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

Zahájení zasedání dne 28. června 2017 v 18:00 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: Pavel Gryč a Vladimír Kounek 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

c) Schválení programu jednání ZO: 

pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 



 

TÉMATA JEDNÁNÍ 

 Prodej a nákup pozemků 

 Žádost pana Kodrase o odkoupení části pozemku č. 607/1 

 Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: JI 014330032433/002 

„A. Důl, kab.smyčka NN, Hanáček“ 

 Kovaná mříž do kapličky, zábradlí ke schodům 

 Prodej podílů obci Ždírec na Moravě 

 Změna územního plánu – žádost pana Ježka 

 Oprava komunikace k zahrádkám  

 Diskuze 

 Různé 

 

 

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO  

ZO schválilo  návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: JI- 

014330032433/002 v návaznosti na dokončení stavby s názvem: „ A. Důl,kab. 

smyčka NN, Hanáček “.  Viz usnesení č. 10.   Zastupitelstvem schváleno. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

ZO schválilo prodej podílů na pozemku p.č. 1246/ 4 v k.ú Ždírec na Moravě  – 

viz usnesení č. 11. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 - schváleno 

ZO schválilo žádost o prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. číslo 

218/21 v k. ú. Vyskytná nad Jihlavou – viz usnesení č. 12. 

 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO nechalo vypracovat znalecký posudek od soudního znalce pana Ing. Zdeňka 

Langpaula za účelem prodeje obecních pozemků paní Špačkové. Zastupitelstvo 

navrhuje prodat zemědělské pozemky za cenu obvyklou v místě a čase, 

pozemky, na které je obecní komunikace, za cenu (50,- Kč za 1 metr) 

schválenou v zastupitelstvu, které se konalo 25. 8. 2008. Ostatní pozemky 

prodat za cenu dle znaleckého posudku. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 



ZO nevybralo kovanou mříž do kapličky, má k dispozici tři návrhy, pan Herold 

dodá ještě další návrh. Podle návrhu, který se vybere, bude navrženo také 

zábradlí ke kapličce.  

ZO schválilo žádost pana Kodrase k odkoupení části obecního pozemku č. 

607/1. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtového opatření 2 /2 2017 z 10. 5.2017. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO schválilo návrh obecního znaku a obecní vlajky obce Kyjov podle návrhu 

Milana Týmy. Viz usnesení č. 13. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO projednalo žádost pana Ježka na změnu územního plánu. Bylo navrženo, aby 

se udělala veřejná poptávka mezi občany Kyjova, zda by někdo další neměl 

zájem o změnu územního plánu. Termín podání žádostí je stanoven na 30. září 

2017. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO schválilo:  na obecním pozemku p. č. 484/2 a 468/1, kde je plánovaná 

přístupová komunikace (podle územní studie) k novým stavebním parcelám,  

zpevní do konce roku 2018 přístupovou cestu. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

ZO schválilo opravu komunikace k zahrádkám ve Dvorcích – oprava bude 

provedena po sehnání recyklovaného materiálu.  

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

Obec objedná kontejner na smíšený komunální odpad dne 21.7.2017 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ  

ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtového opatření 2 /2 2017 z 10. 5.2017. Pro 6, 

proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 



ZO SE USNESLO  

 ZO schválilo návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. : JI- 

014330032433/002 v návaznosti na dokončení stavby s názvem: „ A. Důl,kab. 

smyčka NN, Hanáček“. Viz usnesení č. 10. 

ZO schválilo prodej podílů na pozemku p.č. 1246/ 4 v k.ú Ždírec na Moravě. 

Viz usnesení č. 11. 

ZO schválilo žádost o prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. číslo 

218/21 v k. ú. Vyskytná nad Jihlavou . Viz usnesení č. 12. 

Zastupitelstvo obce Kyjov schválilo návrh obecního znaku a obecní vlajky obce 

Kyjov podle návrhu Milana Týmy. Viz usnesení č. 13. 

 

 

OVĚŘOVATÉLÉ ZÁPISU: 

 

 

 

Pavel Gryč 

 

 

 

 

Vladimír Kounek 

ZAPSALA: 

 

 

 

 

 

 

 

Renáta Exnerová

 


