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Z Á P I S  
 

z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice 
konaného dne 12. března 2012 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 a ukončeno v 18,15 hod. Nebylo přerušeno. 
 
Zapisovatel: Lenka Markupová 
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brejcha a Zdeněk Barchánek 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: - 
 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 
2. Návrh na schválení změny rozpočtu roku 2012 
3. Návrh na schválení účetní závěrky Mateřské školy Malé Kyšice za rok 2011 a 

návrh na převod výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu 
4. Návrh na schválení závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Mateřská 

škola Malé Kyšice 
5. Návrh zadání veřejné zakázky na stavbu veřejného prostranství a sportoviště 
6. Návrh na schválení změny Přílohy č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2007, o 

poplatku za komunální odpad 
7. Inventarizace 
8. Návrh na usnesení 
9. Různé a diskuse  
10. Závěr 

 
 
Průběh rozpravy se jmény řečníků: 
 
1) starosta Kuna navrhuje vložení dalších bodů do programu: „Návrh na schválení kritérií pro 
přijímání dětí do Mateřské školy Malé Kyšice“  
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
2) finanční výbor zpracoval I. rozpočtové opatření roku 2012 (viz. příloha) a navrhuje ho ke 
schválení 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
3) zastupitelstvo projednává účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Malé 
Kyšice a žádost ředitelky o převod výsledku hospodaření ve výši 99,06 Kč do rezervního 
fondu mateřské školy 
pro proti zdržel se 
7 - - 
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4) ředitelka mateřské školy předložila zastupitelstvu plánovaný rozpočet mateřské školy na 
rok 2012, po celkovém projednání jednotlivých předložených položek zastupitelstvo obce 
schvaluje závazný ukazatel pro Mateřskou školu Malé Kyšice ve výši 447.700,- Kč  
- čtvrtletně tak bude mateřské škole zasílána částka ve výši 111.925,- Kč 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
vložený bod) zastupitelstvo obce po spolupráci s ředitelkou mateřské školy schvaluje kritéria 
pro přijímání dětí do Mateřské školy Malé Kyšice (viz. příloha) 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
5) dle stavebního povolení vydaného stavebním odborem Městského úřadu v Unhošti bude na 
pozemku parc. č. 461/3 v k. ú. Malé Kyšice („louka naproti ČOV“) vytvořena travnatá plocha 
a víceúčelové antukové hřiště 
- zastupitelstvo stanovuje podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu a stanovuje 
následující seznam firem pro výběrové řízení: Ing. Aleš Novák; Vladimír Strnad – 
zahradnické služby; Milan Rybníček – REKULT; Zakládání a údržba zeleně, s. r. o.; Ing. 
arch. Karel Albrecht; Vlastimil Falc; Ing. Martin Nováček 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
6) starosta Kuna navrhuje v rámci zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu zvýšení 
poplatku za svoz, a tím změnu Přílohy č. 2b vyhlášky č.3/2007, o poplatku za komunální 
odpad na Přílohu č. 2c a zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3 /2008 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
7) předsedkyně inventurní komise, místostarostka Bláhová, konstatuje, že při řádně provedené 
inventarizaci majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv za rok 2011 nebyly zjištěny žádné 
odchylky skutečného stavu od stavu účetního 
 
8) Mgr. Novák navrhuje usnesení v tomto znění: 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

- schvaluje vložení bodu „Návrh na schválení kritérií pro přijímání dětí do Mateřské 
školy Malé Kyšice“ do programu, 

- schvaluje změnu rozpočtu roku 2012, 
- schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malé Kyšice a převedení výsledku 

hospodaření mateřské školy za rok 2011 ve výši 99,06 Kč do rezervního fondu, 
- schvaluje závazný ukazatel pro Mateřskou školu Malé Kyšice ve výši 447.700,- Kč, 
- schvaluje kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Malé Kyšice, 
- schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zatravnění a vytvoření 

víceúčelového antukového hřiště na pozemku parc. č. 461/3 v k. ú. Malé Kyšice, který 
má Obec Malé Kyšice pronajatý od Vojenských lesů a statků ČR, s. p. s výběrem 
následujících firem: Ing. Aleš Novák; Vladimír Strnad – zahradnické služby; Milan 
Rybníček – REKULT; Zakládání a údržba zeleně, s. r. o.; Ing. arch. Karel Albrecht; 
Vlastimil Falc; Ing. Martin Nováček, 

- schvaluje změnu Přílohy č. 2b vyhlášky č. 3/2007, o poplatku za komunální odpad na 
Přílohu č. 2c a zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 
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pro proti zdržel se 
7 - - 
 
 
9) Různé a diskuse: 
Obecnímu úřadu byl sdělen záměr přestavět objekt bývalého strojního mlýna č. p. 42 včetně 
přilehlé technické budovy na domov pro seniory – zastupitelstvo po proběhlé diskusi nemá 
proti tomuto záměru námitek. 
 
 
10) starosta Kuna děkuje za účast a ukončuje zasedání  
 
 
 
 
Ověřovatelé: Zdeněk Barchánek ..……………………………… 
 
 
  Jaroslav Brejcha ….……………………………..... 


