Výpis výsledků hlasování
z jednání zastupitelů obce Kyšice č. 2/2022 ze dne 2. 3. 2022
I. Zastupitelé obce berou na vědomí:
Zastupitelstvo obce Kyšice bere na vědomí zvýšení ceny vodného na 77,23 Kč / m3 včetně DPH.
II. Zastupitelé obce schvalují:
1/2/2022 - program jednání zastupitelů doplněný o body:
- Dotace – příspěvek obce na dopravní obslužnost v PK na rok 2022
- Výběr dodavatele na čerpací stanici splaškových vod
- Zvýšení ceny vodného
- Pomoc Ukrajině
2/2/2022 - ověřovatele zápisu –Ing. Václav Kališ a Ing. Petr Sedlák.
3/2/2022 - hospodářský výsledek Mateřské školy Kyšice, okres Plzeň-město, příspěvkové organizace
za rok 2021 v celkové výši 386,19 Kč a jeho rozdělení do fondů – do rezervního fondu 300 Kč a do
fondu odměn 86,19 Kč a účetní závěrku za rok 2021.
4/2/2022 - Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 886/7 v rozsahu 79,7 m2 pro
společnost ČEPS, a.s. při zvýšení částky za věcné břemeno na 10,000,-Kč.
6/2/2022 - starostku obce, paní Martinu Beranovou jako svého zástupce na valné hromadě
Vodárenské a kanalizací a.s. konané dne 16.6.2022.
7/2/2022 - dotaci pro paní
tvoření Korálkovny ve výši 26,000,-Kč.

na zakoupení výtvarných potřeb na Velikonoční a Vánoční

9/2/2022 - finanční dotaci pro TJ Sokol Kyšice, z.s. ve výši 49.600 Kč a dále bezplatný pronájem
velkého sálu KD Kyšice pro sportovní účely v hodnotě 33.600 Kč.
11/2/2022 - bezplatný pronájem 2. NP a jednoho parkovacího stání v č.p. 417, hasičské zbrojnici pro
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kyšice na 25 let.
13/2/2022 - pronájem části pozemku p.č. 832/2 o rozloze 21 m2 za účelem umístění venkovního
sezení s občerstvením panu
za částku 20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
15/2/2022 - pronájem části pozemku p.č. 873/16 o rozloze 34 m2 za účelem umístění venkovního
sezení s občerstvením panu
za částku 12 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
17/2/2022 - úpravu a doplnění Programu rozvoje obce Kyšice o následné body:
-ve strategické oblasti Vybavenost do specifického cíle 6 Podpora kultury upravit opatření 6,2
následně: Podpora a rozšíření spolupráce s místními spolky a sdruženími při zajištění spolkové,
komunitní, kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské činnosti
-ve strategické oblasti Životní prostředí do specifického cíle 9 Zlepšení péče o veřejné prostranství,
krajinu a přírodu doplnit opatření 9.5 Úprava veřejných prostranství kolem budov ve vlastnictví obce,
včetně osazení mobiliáře
18/2/2022 - poskytnutí dotace Plzeňskému kraji– finanční příspěvek obce Kyšice na dopravní
obslužnost v roce 2022 ve výši 71.478,-Kč.
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20/2/2022 - zadání objednávky na zpracování PD na akci „Kyšice – rekonstrukce ČS OV a kanalizace
Dýšinská – Náves“ panu Ing. Ludviku Nesnídalovi za cenu 321.000 Kč bez DPH.
22/2/2022 - finanční dar ve výši 50.000 Kč na pomoc Ukrajině, který bude zaslán na účet
ukrajinského velvyslanectví. Zároveň schvaluje poskytnutí bytů Na Kamení č.p. 202-204 pro potřeby
ubytování ukrajinských uprchlíků.
III. Zastupitelé obce neschvalují:
--------IV. Zastupitelé obce ukládají:
5/2/2022 - starostce obce podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 886/7
v rozsahu 79,7 m2 pro společnost ČEPS, a.s. při zvýšení částky za věcné břemeno na 10.000,-Kč.
8/2/2022 - starostce obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace s paní
zakoupení výtvarných potřeb na Velikonoční a Vánoční tvoření Korálkovny ve výši 26,000,-Kč.

na

10/2/2022 – starostce obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Kyšice.
12/2/2022 - starostce obce podepsat Smlouvu o nájmu s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Kyšice.
14/2/2022 - starostce obce podepsat Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 832/2 s panem

16/2/2022 - starostce obce podepsat Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 873/16 s panem

19/2/2022 - starostce obce podepsat Smlouvu o dotaci PK – finanční příspěvek obce Kyšice na
dopravní obslužnost v roce 2022.
21/2/2022 - starostce obce podepsat objednávku na zpracování PD na akci „Kyšice – rekonstrukce
ČS OV a kanalizace Dýšinská – Náves“ panu Ing. Ludviku Nesnídalovi za cenu 321.000 Kč bez DPH.

Ověřovatelé zápisu:

Starostka obce:

………………………………………………………………

..…………………………………………………………….
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