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Z Á P I S  
 

ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice 
konaného dne 23. května 2012 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 18,00 a ukončeno v 18,40 hod. Nebylo přerušeno. 
 
Zapisovatel: Lenka Markupová 
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Brejcha a Zdeněk Barchánek 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Mgr. Novák 
 
Program jednání:  
 

1. Zahájení 
2. Návrh na schválení změny rozpočtu roku 2012   
3. Návrh na schválení závěrečného účtu obce Malé Kyšice za rok 2011 
4. Návrh na schválení hospodářského výsledku obce Malé Kyšice za rok 2011 
5. Návrh na schválení koupě pozemků parc. č. 477/28 a parc. č. 477/1, oba v k. ú. 

Malé Kyšice 
6. Návrh na usnesení 
7. Různé a diskuse  
8. Závěr 

 
 
Průběh rozpravy se jmény řečníků: 
 
1) starosta Kuna zahajuje jednání a navrhuje vložení bodu do programu: „Návrh na schválení 
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na 
dofinancování akce „Malé Kyšice – splašková kanalizace + ČS1 a ČS2“ 
pro proti zdržel se 
6 - - 
 
2) člen finančního výboru Jaroslav Brejcha překládá ke schválení návrh změny rozpočtu obce 
na rok 2012 (viz. příloha) 
pro proti zdržel se 
6 - - 
 
3) zastupitelstvo projednává návrh závěrečného účtu za rok 2011 
pro proti zdržel se 
6 - - 
 
4) zastupitelstvo obce dále projednává hospodářský výsledek obce za rok 2011 
pro proti zdržel se 
6 - - 
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5) Zastupitelstvu obce byla doručena nabídka manželů Bursíkových na prodej pozemků parc. 
č. 477/28 a parc. č. 477/1 v k. ú. Malé Kyšice, které mají ve svém vlastnictví. Zastupitelstvo 
projednává koupi těchto pozemků. 
pro proti zdržel se 
6 - - 
 
vložený bod) starosta Kuna navrhuje schválení přijetí dotace ze Středočeského fondu 
životního prostředí a zemědělství a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování 
akce „Malé Kyšice – splašková kanalizace + ČS1 a ČS2“ 
pro proti zdržel se 
6 - - 
 
6) Ing. Blecha navrhuje usnesení v tomto znění: 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

- schvaluje vložení bodu „Návrh na schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského 
kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování akce „Malé Kyšice – 
splašková kanalizace + ČS1 a ČS2“ do programu zasedání, 

- schvaluje 2. rozpočtové opatření roku 2012, 
- schvaluje závěrečný účet obce Malé Kyšice za rok 2011 bez výhrad, 
- schvaluje hospodaření obce a hospodářský výsledek za rok 2011, 
- schvaluje koupi pozemků parc. č. 477/28, ostatní plocha a parc. č. 477/1, ostatní 

plocha (oba v k. ú. Malé Kyšice) od Ing. Petra Bursíka a Markéty Bursíkové za cenu 
80,- Kč za m2, 

- schvaluje přijetí dotace ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na dofinancování akce „Malé Kyšice – 
splašková kanalizace + ČS1 a ČS2“ 

 
pro proti zdržel se 
6 - - 
 
 
7) Různé a diskuse: 
 
Zastupitelé plánují přípravu dětského dne, který proběhne v sobotu 2. června 2012 na louce 
naproti čistírně odpadních vod. 
 
Zastupitelé řeší problematiku černých skládek vznikajících na okraji obce.   
 
 
8) starosta Kuna děkuje za účast a ukončuje zasedání  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Zdeněk Barchánek ..……………………………… 
 
 
  Jaroslav Brejcha ….……………………………..... 


