
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  

 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE  7 .  ČERVENCE  2014  

 

PŘÍTOMNI 

   

JANÁČKOVÁ Ludmila, starostka 

MIFEK Libor, místostarosta 

  JELÍNEK Zdeněk, člen zastupitelstva 

  EXNEROVÁ Renáta, člen zastupitelstva 

  GRYČ PAVEL, člen zastupitelstva 

  KOUNEK Vladimír, člen zastupitelstva 

   

 

ZÁPIS Č. 6 

 

Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Kyjov konaného dne 7. července 2014 v Kyjově č. 

p. 17 - místnost obecního úřadu. 

Zahájení zasedání dne 7. července 2014 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: Zdeněk Jelínek a Vladimír Kounek 

pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

c) Schválení programu jednání ZO: 

Starostka přečetla navržený program jednání a požádala o jeho případné doplnění. 

pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



NÁVRH PROGRAMU 

 

Cena 30 Kč za m2 pro nákup pozemků pro silnici k novým parcelám, p č. 484/2 výměra 1234 

m2, p. č. 468/1 výměra 561 m2 

Počet zastupitelů na další volební období 2014-2018 

Nové obecní vyhlášky 

Handycap centrum života škola Frýdek Místek – žádost o zakoupení dárkového balíčku 

Zrušení telefonní budky 

Odkup části pozemku p. č. 722/3 v velikosti 0,6 m2 v k. ú. Kyjov Dvorce 

Montprojekt, a. s. na podzim provede přípojky na nové parcely a novou trafostanici 

Různé – úřední hodiny obecního úřadu budou o prázdninách každý sudý týden. 

Diskuse 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO/NESCHVÁLILO 

 

ZO schválilo cenu 30 Kč za odkup pozemků pro silnici k novým parcelám. Jedná se o p č. 

484/2 - výměra 1234 m2 a p. č. 468/1 - výměra 561 m2. Záměr byl vyvěšen dne 21. června 

2014, sejmuto dne 7. července 2014. Viz. Usnesení č. 11 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0  

ZO neschválilo odkup části pozemku p. č. 722/3 v velikosti 0,6 m2 v k. ú. Kyjov-Dvorce. 

Pro 0, proti 6, zdržel se 0 

ZO schválilo novou obecní vyhlášku – Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Kyjov. 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ZO schválilo odstranění telefonní budky na návsi obce za účelem úpravy veřejného 

prostranství. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ZO schválilo stejný počet zastupitelů, tj. šest zastupitelů do nového volebního období 2014-

2018 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ZO schválilo nákup nové lednice. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

ZO schválilo rozpočtové změny (rozpočtové opatření) č. 2/2014 a č. 3/2014 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 



ZO nechsválilo příspěvek pro Handycap centrum života škola Frýdek Místek (žádost o 

zakoupení dárkového balíčku) z důvodu vyčerpání peněžních prostředků pro rok 2014 

určených pro tyto účely 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ 

 

 

 

ZO SE USNESLO 

 

Ověřovatelé: Zdeněk Jelínek a Vladimír Kounek 

 

 

 

Starostka: Ludmila Janáčková 

 

 

 

Zapsal: Libor Mifek v Kyjově dne 7. července 2014. 


