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Z Á P I S  
 

ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice 
konaného dne 16. dubna 2012 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 a ukončeno v 18,20 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 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IP-12-6004416/VB001 
3. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Malé Kyšice – 

smyčka na kNN + SS100 p. Korpa č. stavby IV-12-6012869/2“ 
4. Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – STL plynovodní 

přípojka pro parc. č. 476/38 v k. ú. Malé Kyšice 
5. Návrh na usnesení 
6. Různé a diskuse  
7. Závěr 

 
 
Průběh rozpravy se jmény řečníků: 
 
1) starosta Kuna navrhuje vložení dalšího bodu do programu: „Návrh na schválení kupní 
smlouvy s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. na koupi pozemků parc. č. 461/3 a 461/159 v k. 
ú. Malé Kyšice“  
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
2) zastupitelstvo obce jedná o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. IP-12-6004416/VB001 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
3) zastupitelstvo projednává smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „Malé Kyšice – 
smyčka na kNN + SS100 p. Korpa č. stavby IV-12-6012869/2“ 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
4) zastupitelstvo obce jedná o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – STL 
plynovodní přípojka pro parc. č. 476/38 v k. ú. Malé Kyšice 
pro proti zdržel se 
7 - - 
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vložený bod) starosta Kuna navrhuje schválení kupní smlouvy na koupi pozemků parc. č. 
461/3, orná půda a parc. č. 461/159, orná půda (oba v k. ú. Malé Kyšice) od Vojenských lesů 
a statků ČR, s. p. 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
5) Ing. Blecha navrhuje usnesení v tomto znění: 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

- schvaluje vložení bodu „Návrh na schválení kupní smlouvy s Vojenskými lesy a 
statky ČR, s. p. na koupi pozemků parc. č. 461/3 a 461/159 v k. ú. Malé Kyšice“  

- schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-
6004416/VB001, 

- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „Malé Kyšice – smyčka na 
kNN + SS100 p. Korpa č. stavby IV-12-6012869/2“, 

- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – STL plynovodní přípojka pro parc. č. 
476/38 v k. ú. Malé Kyšice, 

- schvaluje koupi pozemků parc. č. 461/3, orná půda a parc. č. 461/159, orná půda (oba 
v k. ú. Malé Kyšice) od Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 

 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
 
6) Různé a diskuse: 
Zastupitelé plánují organizaci svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který 
proběhne dne 22. 4. 2012. Zároveň proběhne brigáda na úklid okolí obce. Všichni 
dobrovolníci jsou vítáni. 
  
Dále zastupitelé diskutují o plánované akci na pálení čarodějnic. 
 
 
7) starosta Kuna děkuje za účast a ukončuje zasedání  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Zdeněk Barchánek ..……………………………… 
 
 
  Jaroslav Brejcha ….……………………………..... 


