
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  27.  LEDNA 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.  1 

 

Zápis č. 1  ze zasedání zastupitelstva obce Kyjov konaného dne 27. ledna 2014 v Kyjově č. p. 

17 - místnost obecního úřadu. 

Zahájení zasedání dne 27. ledna 2014 v 17.00 hodin. 

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

Starostka přivítala přítomné členy ZO a zahájila mimořádné zasedání ZO: 

a) Konstatovala řádné svolání  mimořádného zastupitelstva obce a podle počtu přítomných 

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

tím, že proti minulému zápisu nebyly vzneseny námitky. 

b) Určení ověřovatelů: 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: Renáta Exnerová a Vladimír Kounek 

pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

c) Schválení programu jednání ZO: 

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

Starostka doplnila návrh programu o: 

Roční zprávy Finančního a Kontrolního výboru. 

Žádost SDH Břevnice o sponzorský dar na hasičský ples v Břevnici. 

Žádost SDH o příspěvek na hadice, koš, oblečení a přívěsný vozík. 

Dětský den bude 24. května, rozloučení s prázdninami bude 23. srpna. 

Dále tedy bylo hlasováno o tomto návrhu programu:  

pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



NÁVRH PROGRAMU 

 

 

 Nabídka projektových prací veřejného osvětlení ve Dvorcích 

 Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. 

 Příspěvek do Výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny. 

 Žádost Českého červeného kříže o finanční podporu 

 Žádost o finanční příspěvek na provoz Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina 

 Žádost SDH Ždírec o sponzorský dar na dětský karneval 

 Různé 

 Diskuse 

 

+ doplnění Starostky 

Roční zprávy Finančního a Kontrolního výboru. 

Žádost SDH Břevnice o sponzorský dar na hasičský ples ve Břevnici. 

Žádost SDH Kyjov o příspěvek na hadice, koš, oblečení a přívěsný vozík. 

Dětský den bude 24. května, rozloučení s prázdninami bude 23. srpna. 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO 

 

ZO schválilo nabídku projektových prací veřejného osvětlení ve Dvorcích. 

pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno 

ZO schválilo smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o. 

pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno – číslo usnesení 1/2014 

ZO schválilo příspěvek do Výměnného fondu Krajské knihovny Vysočiny – 3000 Kč. 

pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno- číslo usnesení 2/2014 

ZO Schválilo žádost Českého červeného kříže o finanční podporu – příspěvek 5000 Kč. 

pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno - číslo usnesení 3/2014 

ZO schválilo žádost o finanční příspěvek na provoz Centra pro zdravotně postižené 

krajeVysočina – příspěvek 5000 Kč.  

pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno - číslo usnesení 4/2014 

ZO schválilo sponzorský dar (věcnou cenu) na hasičský ples ve Břevnici – tužky, bloky a jiné. 

pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno - číslo usnesení 5/2014 

ZO schválilo žádost SDH Ždírec o sponzorský dar na dětský karneval – příspěvek 1000 Kč. 

pro 6, proti 0 , zdržel se 0 – schváleno - číslo usnesení 6/2014 



ZO schválilo, že Obec Kyjov zaplatí SDH Kyjov požadované vybavení proti předložené 

faktuře. 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ 

 

 

ZO Kyjov bere na vědomí zprávy Roční zprávy Finančního a Kontrolního výboru. 

 
 

 

ZO SE USNESLO 

 

 

 

Ověřovatelé: Renáta Exnerová, Vladimír Kounek 

Starostka: Ludmila Janáčková 

zapsal: Libor Mifek v Kyjově dne 27. ledna 2014. 


