
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 5.KVĚTNA 2014 

 
PŘÍTOMNI 

   

JANÁČKOVÁ Ludmila, starostka 

MIFEK Libor, místostarosta 

  JELÍNEK Zdeněk, člen zastupitelstva 

  EXNEROVÁ Renáta, člen zastupitelstva 

  GRYČ PAVEL, člen zastupitelstva 

  KOUNEK Vladimír, člen zastupitelstva  

+ jeden občan obce Kyjov    

 

ZÁPIS Č.  4 

 

Zápis č. 4  ze zasedání zastupitelstva obce Kyjov konaného dne 5. května 2014 v Kyjově č. p. 

17 - místnost obecního úřadu. 

Zahájení zasedání dne 5. května  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 Renáta Exnerová 

pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

c) Schválení programu jednání ZO: 

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

Bez doplnění. 

pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



NÁVRH PROGRAMU 

 
 

• Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů – EKO-KOM - schváleno 
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEPRO, a. s. (Lesní 

družstvo Štoky) - schváleno 
• Nákup pozemku – p. č. 555 (345 m2) – neschváleno  
• Nákup pozemků p. č. 484/2, p. č. 468/1 - odloženo 
• Dotace – veřejné osvětlení – dotace přidělena 
• Dětský den a sousedské posezení – na dětský den bude dětská olympiáda (i s 

diplomy), bude malý skákací hrad, obec Kyjov koupí sud Kofoly a zaplatí kapelu 
• Výročí 1. světové války – pamětní deska – ZO ze dvou návrhů, kde na jednom byl 

náznak R-U orlice a na druhém letopočet, vybralo návrh s letopočtem. Desku zhotoví 
pan Dvořák. 

• Různé – návrh na markýzu k hasičské klubovně 
• Diskuse – občané si stěžují, že neslyší rozhlas 

 
 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO/NESCHVÁLILO 

 

ZO schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů – EKO-KOM 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – viz. Usnesení č. 9 

ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEPRO, a. s. (Lesní 
družstvo Štoky) 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0 – viz. Usnesení č. 10 

ZO neschválilo návrh prodeje resp. odkupu pozemku p. č. 555 v k. ú. Kyjov (345 m2) 

Pro 0, proti 5, zdržel se 1 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ 

 
 
 

ZO SE USNESLO 

 

Viz. usnesení č. 9 a usnesení č. 10 

 

 

Ověřovatelé: Zdeněk Jelínek a Renáta Exnerová 

 

Starostka: Ludmila Janáčková 

 

Zapsal: Libor Mifek v Kyjově dne 5. května 2014. 


