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Z Á P I S  
 

ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Malé Kyšice 
konaného dne 9. července 2012 

 
 
Zasedání bylo zahájeno v 17,00 a ukončeno v 17,50 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 Dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené 

městem Unhošť a obcí Malé Kyšice týkající se agendy přestupků   
3. Návrh na schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 97/2010 na akci „Malé Kyšice 

– splašková kanalizace + ČS1 a ČS2“ 
4. Návrh na usnesení 
5. Různé a diskuse  
6. Závěr 

 
 
Průběh rozpravy se jmény řečníků: 
 
1) starosta Kuna zahajuje jednání a navrhuje vložení bodu do programu: „Návrh na schválení 
koupě pozemku parc. č. 461/111 v k. ú. Malé Kyšice“ 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
2) místostarostka Bláhová navrhuje schválení Dohody o změně obsahu veřejnoprávní 
smlouvy uzavřené městem Unhošť a obcí Malé Kyšice týkající se agendy přestupků 
pro proti zdržel se 
7 - - 
 
3) zastupitelstvo projednává schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 97/2010 na akci „Malé 
Kyšice – splašková kanalizace + ČS1 a ČS2“ 
pro proti zdržel se 
- 7 - 
 
vložený bod) starosta Kuna navrhuje schválení koupě pozemku parc. č. 461/111 (ostatní 
plocha) o celkové výměře 96 m2 v k. ú. Malé Kyšice od pana Josefa Šupíka, trvale bytem 
Kladno, za cenu 20,- Kč za 1 m2 
pro proti zdržel se 
7 - - 
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4) Ing. Blecha navrhuje usnesení v tomto znění: 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

- schvaluje vložení bodu „Návrh na schválení koupě pozemku parc. č. 461/111 v k. ú. 
Malé Kyšice“ do programu zasedání, 

- schvaluje Dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy s městem Unhošť týkající 
se vykonávání agendy přestupků, 

- schvaluje koupi pozemku parc. č. 461/111 (ostatní plocha) o celkové výměře 96 m2 
v k. ú. Malé Kyšice od pana Josefa Šupíka, trvale bytem Kladno, za cenu 20,- Kč za 1 
m2, 

 
- neschvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 97/2010. 
 

pro proti zdržel se 
7 - - 
 
 
5) Různé a diskuse: 
 
Zastupitelé diskutují o udržování pořádku v obci. 
 
 
6) starosta Kuna děkuje za účast a ukončuje zasedání  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Zdeněk Barchánek ..……………………………… 
 
 
  Jaroslav Brejcha ….……………………………..... 


