
 

 

  Zápisy ze zasedání po 
volbách do místního 
zastupitelstva 2007 
      
 
      

Rok 

2007 

Obec 
Obecní úřad Velká Chyška 

Rok 2007 



ZÁPIS 

 

z  4. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 1. února 2007 od 19 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce  

 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, S. Střádal, Z.Štěpánek, S. Princ, M. Kosová, M. Krajíc, Ing. M.Drs, 

F.Roubal  

 

Program: 

1. Zahájení.  

2. Výsledky inventarizace.  

3. Veřejnoprávní smlouva.  

4. Žádost o poskytnutí dotací.  

5. Odměny členům zastupitelstva.  

6. Pořízení vyžínače, štípačky, traktoru s příslušenstvím.  

7. Zaměstnanec obce.  

8. Setkání rodáků obce.  

9. Budova bývalé školy.  

10. Rozpočet obce a rozpočtový výhled do roku 2012.  

11. Závěr.  

 

1. Zasedání zahájil starosta obce p. Zeman, konstatoval, že je jednání přítomno 9 členů zastupitelstva 

obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, ověřovateli zápisu 

Stanislav Střádal a Milan Krajíc.  

 

2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedením a výsledky inventarizace majetku obce Velká 

Chyška. Nebyly zjištěny rozdíly.  

 

3. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem veřejnoprávní smlouvy týkající se výkonu přenesené 

působnosti na úseku přestupků, na základě této smlouvy budou orgány města Pacov vykonávat tuto 

působnost namísto orgánů obce Velká Chyška. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2010.  

 

4. Starosta obce informoval o tom, že byla podána žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu 

obnovy venkova Vysočiny v roce 2007 na opravu a rozšíření veřejného osvětlení v obci a žádost o 

poskytnutí dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou 

pohromou na opravu poničeného povrchu komunikace a poničené a podemleté krajnice.  

 

5. Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn členů zastupitelstva v souladu se zákonem č. 614/2006 

Sb. 

 

6. Dále byl projednán a schválen záměr pořídit vyžínač, štípačku, traktor a příslušenství, zatím byl 

schválen nákup vyžínače OM 753 T.  

 

7. Dále proběhla diskuse o nutnosti přijmout zaměstnance obce /produktivní věk, plný úvazek, mzda, 

náplň práce,…/  

 

8. Poté bylo hovořeno o plánovaném „Setkání rodáků obce a svěcení symbolů obce“ na den 23. 

června 2007 -účast hejtmana Kraje Vysočina, Slavík, mše, Stražišťan, vysvěcení praporu obce,dárky, 

historické fotografie, občerstvení, konferenciér.  

 

9. Starosta obce informoval o záměru využití budovy bývalé školy za předpokladu získání dotace, 

náklady na rekonstrukci budovy by činily kolem 10,5 miliónu, nejdříve bude nutno zpracovat projekt.  

 



10. Dalším bodem programu bylo schválení návrhu rozpočtu obce Velká Chyška /jako vyrovnaný ve 

výši 3 196 000,- Kč/ a schválení rozpočtového výhledu do roku 2012.  

 

Ověřovatelé zápisu:  

Stanislav Střádal  

Milan Krajíc  

 

USNESENÍ  

------------ 

z  4. zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 1. února 2007 od 19 h 

v kanceláři  

Obecního úřadu ve Velké Chyšce  

 

Zastupitelstvo obce po projednání  

 

bere na vědomí 

---------------- 

provedení a výsledky inventarizace majetku  

 

schvaluje 

---------- 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Pacov, týkající se výkonu přenesené působnosti na úseku 

přestupků  

 

bere na vědomí 

---------------- 

informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 

2007 na opravu a rozšíření veřejného osvětlení v obci a žádosti o poskytnutí dotace z programu 

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou na opravu 

poničeného povrchu komunikace a poničené a podemleté krajnice.  

 

schvaluje  

---------- 

výši odměn členů zastupitelstva obce  

 

schvaluje  

--------- 

nákup vyžínače OM 753 T.  

 

schvaluje 

--------- 

návrh rozpočtu obce jako vyrovnaný ve výši 3 196 000,- Kč a rozpočtový výhled do roku 2012  

 

           Josef Zeman, starosta obce  

           Pavel Novotný, místostarosta 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  5. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 19. dubna 2007 od 19 h  
v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, S. Střádal, Z.Štěpánek, S. Princ, M. Kosová, M. Krajíc, Ing. M.Drs  
 
Program:  
1. Zahájení. 
2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, závěrečný účet obce, rozpočtové 
změny. 
3. Dotace. 
4. Nákup traktoru atd. 
5. Zaměstnanec obce. 
6. Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé školy. 
7. Informace k II. Setkání rodáků. 
8. Hospodářský výsledek na rok 2006 – Mateřská škola Velká Chyška. 
9. Závěr.  
 
1. Zasedání zahájil starosta obce p. Zeman, konstatoval, že je jednání přítomno 8 členů zastupitelstva  
obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, ověřovateli zápisu 
Milan Krajíc a Zdeněk Štěpánek.  
 
2. Starosta obce předložil zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006, které bylo 
provedeno 
pracovníkem Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 19. dubna 2007 na základě 
zákona č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Nebyly 
zjištěny nedostatky.  
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet o ročním hospodaření územního samosprávného celku 
za rok 2006 a 
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Dále schválilo rozpočtové změny na 
květen 2007  
/příspěvek Mikroregionu Stražiště, školné Říčany, daň za obec/.  
 
3. Starosta obce informoval o možnosti získání dotací na:  
- veřejné osvětlení 140 000,- Kč – 60% podíl dotace  
- oprava komunikace Velká Chyška – Samšín – 640 000,- Kč – 80 % podíl dotace  
- výsadba zeleně kolem cest – 100 % podíl dotace podle daného projektu  
 
4. Zastupitelstvo obce dále schválilo nákup traktoru Z 6245, navijáku na přibližování dřeva 
s příslušenstvím, štípačky  
dříví, sněhové radlice. Byla projednána nutnost dočasného pronájmu či koupě prostor pro technické a 
skladovací zázemí 
obce.  
 
5. Dále bylo hovořeno o novém pracovníku obce. Na základě uveřejnění nabídky byly na Obecní úřad 
Velká Chyška  
doručeny 2 žádosti. Po projednání bylo rozhodnuto, že do pracovního poměru bude přijat pan Josef 
Blažek st., 
bytem Velká Chyška čp. 97 po ukončení jeho současného pracovního poměru.  
 
6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací na rekonstrukci budovy bývalé 
školy a doporučuje 
její celkové vypracování.  
 
7. Dále bylo diskutováno o přípravách na II. Setkání rodáků a svěcení obecních symbolů, které se 
bude konat dne  
23. června 2007. Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním zajištěním této akce v plném rozsahu.  
 



8. Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy 
Velká Chyška za  
rok 2006 do rezervního fondu školy /na základě jejich návrhu dle § 55 -57 zákona č. 218/2000 Sb. o 
rozpočtových  
pravidlech a § 28 – 30 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů/.  
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
                           Milan Krajíc  
                           Zdeněk Štěpánek  
 
USNESENÍ  
z  5. zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 19. dubna 2007 od 19 
h  
v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce po projednání  
 
bere na vědomí  
---------------- 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006  
 
schvaluje 
--------- 
závěrečný účet za rok 2006, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad  
 
schvaluje 
--------- 
rozpočtové změny na květen 2007  
 
bere na vědomí 
---------------- 
informace o dotacích 
 
schvaluje 
--------- 
nákup traktoru Z 6245, navijáku na přibližování dřeva s příslušenstvím, štípačky dříví a sněhové 
radlice  
 
schvaluje 
--------- 
přijetí do pracovního poměru pana Josefa Blažka st., bytem Velká Chyška čp. 97  
 
bere na vědomí  
---------------- 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy bývalé školy a doporučuje její celkové vypracování 

schvaluje 
----------- 
finanční zajištění v plném rozsahu II. Setkání rodáků a svěcení obecních symbolů konaného 
dne 23. června 2007  
 
schvaluje 
---------- 
převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Chyška za rok 2006 do 
rezervního 
fondu školy 
 
                 Josef Zeman, starosta obce  
                 Pavel Novotný, místostarosta 



ZÁPIS 
 
z  6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 14. června  2007 od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, S. Střádal, Z.Štěpánek, S. Princ, M. Kosová, M. Krajíc, Ing. M.Drs, F. 
Roubal 

Program:     
1. Zahájení. 
2. Darování krajské vlajky.  
3. Přípravy na II. setkání rodáků.  
4. Rozpočtové změny. 
5. Schválení závěrečného účtu obce  za rok 2006. 
6. Závěr. 

1. Zasedání zahájil starosta obce p. Zeman, konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva 
obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, ověřovateli 
zápisu   Stanislav  Střádal a Stanislav Princ. 

2. Starosta obce informoval o darování krajské vlajky  při příležitosti  pětiletého výročí  předání 
symbolů – znaku a praporu  kraji Vysočina všem městům, městysům a obcím v našem kraji. 

3. Dále starosta obce hovořil o přípravách na II. Setkání rodáků /umístění prodejních stánků, 
vystoupení, předání upomínkových předmětů, projevy, hudba, občerstvení, podium, lavičky, hosté, 
…./. Je třeba začít již v pátek dne 22. června 2007. Dne 15. června 2007  se ještě uskuteční schůze 
„výboru“ v pohostinství, kde se dohodnou další podrobnosti. 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny na měsíc červen – školné MŠ obec Útěchovice 
p.Stražištěm, školné ZŠ Pacov, příspěvek Mikroregionu. 

5. Opětovně projednán ZÚ spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 a 
po zveřejnění schválen bez výhrad. 

Ověřovatelé zápisu:    Stanislav Střádal 
                                        Stanislav Princ 

USNESENÍ 
z  6. zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 14. června  2007 od 19 
h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
 
bere na vědomí 
------------------------- 
Schvaluje 
------------------ 
rozpočtové změny na červen 2007 a závěrečný účet obce za rok 2006. 

 

 

 

 

 



 

ZÁPIS 

z  7. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 16. srpna   2007 od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný,  Z.Štěpánek, S. Princ, M. Kosová, M. Krajíc, Ing. M.Drs, F. Roubal , 
S. Střádal 

Program: 
1. Zahájení. 
2. Seznámení se stavy účtů. 
3. Investiční práce.  
4. Nabídka v oblasti pojištění majetku obce.  
5. Žádost o koupi pozemku. 
6. Žádost o přesměrování  a přemístění výpusti. 
7. Informace o FM EHP/Norsko. 
8. Parcela č. 1658. 
9. Dětský den.  
10. Závěr. 
 
1.Zasedání zahájil starosta obce p. Zeman, konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva 
obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, ověřovateli 
zápisu   František Roubal a Ing. Martin Drs.  
2. Starosta obce seznámil přítomné se stavy finančních prostředků na účtech obce.  
3. Starosta obce informoval o akcích, které právě probíhají, nebo budou v nejbližší době probíhat, a to 
oprava komunikace mezi obcemi Velká Chyška  a  Samšín, rekonstrukce veřejného osvětlení, 
osvětlení kostela,  apod.  
4.  Starosta obce předložil návrh na pojištění  majetku, odpovědnosti za škodu a připojištění škody 
způsobené při výkonu veřejné moci, pojištění lesů apod. u České pojišťovny a.s. Zatím této nabídky 
obec nevyužije. 
5.  Dále bylo jednáno o  žádosti p. Pavla Křížka týkající se koupě části pozemků o výměře 45 m2 na 
parcele č. 1666/1 a 156 m2 na p.č. 950/2 a dále povolení na  vyhrnutí rybničního  sedimentu. 
Vzhledem k tomu, že tento pozemek nevlastní obec, není možno této žádosti vyhovět.  
6. Dále se zastupitelstvo obce  zabývalo žádostí p. Františka Průši, bytem Zruč nad Sázavou, 
Průběžná čp. 770,  ohledně o přesměrování a přemístění výpusti veřejné kanalizace mimo soukromý 
pozemek. Jako vlastník pozemku p.č. 951/5  se domnívá, že jedna z možných příčin úhynu ryb v jeho 
rybníku může být výpusť veřejné kanalizace.  
7. Starosta obce  dále hovořil o finanční pomoci poskytované zeměmi EHP a Norskem. Byla 
vyhlášena výzva k předložení žádosti o grant pro kompletní individuální subprojekty  do programu 
„Kulturní dědictví Vysočiny“ do 5. září 2007. Věc bude projednána se ZD Velká Chyška, jako 
vlastníkem nemovitosti zvané „Špejchar“.  
8. Starosta obce seznámil zastupitele obce se zápisy pozemků   na LV  obce Velká Chyška , obec 
V.Chyška bude žádat Pozemkový fond ČR o bezplatný převod parcely č 1658. Jedná se o cestu 
k domům  čp. 133 a 43 /Eremiášovi a  pí Novotná/ .V jednání budou i další sporné pozemky. Právní 
pomocí  při těchto jednáních je pověřen JUDr. Jaroslav Dobr, Advokátní kancelář Dobr a Horáková, 
Čelakovského  sady 8, 120 00 Praha 2.  
9. Zastupitelstvo obce se  dohodlo, že bude částečně financovat uspořádání 3. dětského dne, který se 
bude konat dne 1. září 2007.  
 
Ověřovatelé zápisu:    František Roubal 
                                        Ing. Martin Drs 
 
USNESENÍ 
z  7. zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 16. srpna   2007 od 19 
h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce po projednání 



bere na vědomí 
- stavy finančních prostředků na účtech obce 
-  stav probíhající akcí 
- návrh na možnost pojištění majetku obce 
- možnost předložení žádosti o grant pro kompletní individuální subprojekty  do programu „Kulturní 
dědictví Vysočiny“ do 5. září 2007 
- nutnost jednání s Pozemkovým fondem ČR ohledně sporných pozemků 
- žádost Františka Průši, bytem Zruč nad Sázavou, Průběžná čp. 770 
 
neschvaluje 
žádost Pavla Křížka o koupi částí pozemků č. 1666/1 a  950/2 
 
schvaluje 
částečné financování  uspořádání 3. dětského dne, konaného dne 1. září  2007 
 
Josef Zeman, starosta obce 
Pavel Novotný, místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 18. října   2007 od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný,  Z.Štěpánek, S. Princ, M. Kosová, M. Krajíc, Ing. M.Drs,  S. Střádal , 
F.Roubal - omluven 

Program:  
1. Zahájení. 
2.Nabídka leteckých fotografií obce a knižní vydání. 
3. Prezentace obce. 
4. Informace ze zasedání Mikroregionu Stražiště. 
5. Vypracování projektu budovy čp. 69. 
6. Smlouva o vypracování žádosti. 
7. Rozpočtové změny. 
8. Žádost manželů Michalových. 
9. Žádost o zasíťování parcely č. 598/27. 
 
1.Zasedání zahájil starosta obce p. Zeman, konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva 
obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, ověřovateli 
zápisu   Stanislav Střádal a Milan Krajíc.  
2. Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou firmy „AERO Vydavatelství“ Světlá nad Sázavou na 
zhotovení leteckých snímků obcí a prezentaci v knižním  vydání  „Toulky nad Pelhřimovskem“, 
zastupitelstvo obce souhlasí s prezentací. 
3. Dále zastupitelé obce schválili prezentaci naší obce v knize „Kraj Vysočina“. 
4. Dále starosta obce informoval o  zasedání Mikroregionu Stražiště konaného dne 3. října 2007, 
konkrétně o informacích  Krajské správy silnic o zimní údržbě, o prezentaci firmy Star  - dotace 
z fondů Evropské unie z oblasti vodovodů, kanalizací a ČOV a o činnosti Mikroregionu Stražiště za 
období 1.1.2007 – 30.8.2007. 
5. Zastupitelstvo obce se zabývalo nutností vypracování projektu budovy čp. 69 ve Velké Chyšce ve 
stavební části a vybavenosti. 
6. Poté se jednalo o smlouvě mezi Obcí Velká Chyška  a Regionální rozvojovou agenturou Vysočiny 
/RRAV/ se sídlem Jihlava, Křížová čp. 2, o vypracování žádosti na financování záměru pro podání do 
Programu rozvoje venkova ČR, podopatření III., 2.1.1. – Obnova a rozvoj vesnice. Žádost se bude 
týkat rekonstrukce budovy bývalé školy – čp. 69. Zastupitelstvo obce  schválilo uzavření této smlouvy. 
7. ZO schválilo rozpočtové změny za období září – listopad 207. 
8. Dále byla předložena žádost manželů Michalových o výměnu oken v bytě v domě čp. 106. 
Zastupitelstvo obce schvaluje tuto  výměnu. 
9. Další žádost se týkala zasíťování parcely č. 598/27 v k.ú. Velká Chyška  pana Milana Bezemka, 
Košetice čp. 243 z důvodu  stavby rodinného domu. Přípojku el. energie je  nutno vyřídit přes E – ON, 
kanalizace je obecní, přípojka vody bude přivedena takovým způsobem, aby sloužila k dalším 
možným stavebním parcelám, a to po doložení jasného záměru stavby, jako je územní rozhodnutí 
stavebního úřadu či vydání stavebního povolení. 

Ověřovatelé zápisu:    Stanislav Střádal 
                                        Milan Krajíc 
 
USNESENÍ 

z  8. zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 18. října    2007 od 19 
h v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce po projednání 

schvaluje  
zhotovení leteckých snímků obce a prezentaci v knižním  vydání „Toulky nad Pelhřimovskem“ 



schvaluje 
prezentaci obce v knize „Kraj Vysočina“ 

bere na vědomí 
informace ze zasedání Mikroregionu Stražiště ze dne 3. října 2007 

schvaluje 
vypracování  projektu na  stavební úpravy  a vybavenost domu čp. 69 ve Velké Chyšce 

schvaluje 
smlouvu mezi Obcí Velká Chyška a Regionální rozvojovou agenturou Vysočiny se sídlem Jihlava, 
Křížová čp. 2, o vypracování žádosti na financování záměru Stavební úpravy domu č. 69 v obci  Velká 
Chyška. 

schvaluje 
rozpočtové změny za období září – listopad 2007-10-27 

schvaluje 
výměnu oken v bytě v domě čp. 106 

Josef Zeman, starosta obce                                                    Pavel Novotný, místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 8. prosince    2007 od 18 h 
v Pohostinství p. Švece ve Velké Chyšce 
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný,  Z.Štěpánek, S. Princ, M. Kosová, M. Krajíc,   S. Střádal , 
F.Roubal,  Ing. Martin Drs -  omluven, a další dle listiny přítomných 

Program: 
1. Zahájení. 
2. Zpráva o hospodaření obce 
3. Inventarizační komise. 
4. Rozpočtové změny. 
5. Rozpočtové provizorium. 
6. Ceny vodného a stočného.  
7. Diskuse, závěr. 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů 
zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, 
ověřovateli zápisu Stanislav Princ a Zdeněk Štěpánek.  
2. Nejprve starosta obce informoval všechny přítomné o stavu finančních prostředků na účtech obce, 
čerpání rozpočtu v roce 2007, počtu obyvatel obce, spotřebě vody a dotacích v roce 2007 /na 
modernizaci veřejného osvětlení, výsadbu stromků v lese, výsadbu stromků kolem cest, opravy 
komunikací/, o hospodaření v Mateřské škole Velká Chyška a o možnosti získání dotace na 
rekonstrukci budovy bývalé školy. Místostarosta Pavel Novotný podal informaci o hospodaření 
v obecních lesech /těžba, výsadba nových stromků, ochrana stromů proti okusu/. 
3. Byly navrženy a schváleny inventarizační komise pro fyzickou inventuru majetku obce. 
Dílčí inventarizační komise:   KZ – M. Kosová, F. Roubal, Z.Štěpánek, J. Michal 
SDH – P. Novotný, V. Zelenka, J. Vondráček 
OÚ – J. Zeman, P. Novotný, Ing. M. Drs 
Hlavní inventarizační komise: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, Ing. M. Drs 
4. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny za prosinec 2007. 
5.Dále bylo přijato rozpočtové provizorium pro rok 2008 do schválení rozpočtu s těmito zásadami: 
- nebudou zahajovány investiční akce, 
- výdaje nepřesáhnou měsíčně 1/12 výdajů roku 2007. 
6. Zastupitelstvo obce  schválilo kalkulaci ceny vodného  a stočného na rok 2007  v jednotné 
výši  17,50 Kč/m3 s tím, že fyzická osoba zaplatí 7 Kč /m3 (10,50 Kč doplatí obec) 
fyzická osoba podnikající zaplatí 10 Kč/m3 (7,50 Kč doplatí obec) 
právnická osoba zaplatí 17,50 Kč/m3 

Ověřovatelé zápisu:                Stanislav Princ 

                                                    Zdeněk Štěpánek 

USNESENÍ 

z  9. zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 8. prosince     2007 od 
18 h v Pohostinství   p. Švece  Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 
složení inventarizačních komisí pro fyzickou inventuru majetku obce: 

Dílčí inventarizační komise:   KZ – M. Kosová, F. Roubal, Z.Štěpánek, J. Michal 
SDH – P. Novotný, V. Zelenka, J. Vondráček 
OÚ – J. Zeman, P. Novotný, Ing. M. Drs 
Hlavní inventarizační komise: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, Ing. M. Drs 



schvaluje 
rozpočtové změny za prosinec 2007 

schvaluje 
rozpočtové provizorium pro rok 2008 do schválení rozpočtu s těmito zásadami: 
- nebudou zahajovány investiční akce, 
- výdaje nepřesáhnou měsíčně 1/12 výdajů roku 2007. 

schvaluje 
kalkulaci ceny vodného  a stočného na rok 2007  v jednotné  výši 17,50 Kč/m3. 
fyzická osoba zaplatí 7 Kč /m3 (10,50 Kč doplatí obec) 
fyzická osoba podnikající zaplatí 10 Kč/m3 (7,50 Kč doplatí obec) 
právnická osoba zaplatí 17,50 Kč/m3 

                                                                       Josef Zeman, starosta obce 

                                                                       Pavel Novotný, místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 

 
z  10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 27. prosince    2007 od 18 h 
v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný,   S. Princ, M. Kosová, M. Krajíc,   S. Střádal , F.Roubal,  Ing. Martin 
Drs, Zdeněk Štěpánek 

Program:          
1. Zahájení. 
2. Provoz Mateřské školy Velká Chyška. 
3. Poplatek za odvoz TKO. 
4. Závěr. 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 9 členů 
zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, 
ověřovateli zápisu Stanislav Střádal a František Roubal. 
2. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Chyška na rozpočet 
2008. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 173 000,- Kč. 
3. Starosta předložil  dodatek 2008 ke smlouvě č. 2101 o podmínkách svozu a zneškodnění odpadů 
pro rok 2008 zaslaný  SOMPO, a.s. V platebních podmínkách  je uvedena cena tvořená zálohovým 
poplatkem a pevnou částkou na obyvatele v celkové výši 558,- Kč/obyvatele. Zastupitelstvo obce 
určilo cenu pro obyvatele ve výši 450,- Kč na osobu za rok /od 6 let věku/. 

Ověřovatelé zápisu:  
                                      Stanislav Střádal 

                                      František Roubal 

USNESENÍ 

z 10.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 27. prosince    2007 od 
18 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 
poskytnutí příspěvku ve výši 173 000,- Kč na provoz Mateřské školy Velká Chyška 

schvaluje 
poplatek ve  výši 450,- Kč za obyvatele a rok za svoz TKO  /zbytek do částky 558,- Kč hradí obec/ 

                     Josef Zeman, starosta obce 

                      Pavel Novotný, místostarosta 

 


