
 

 

  Zápisy ze zasedání po 
volbách do místního 
zastupitelstva 2008 
      
 
      

Rok 

2008 

Obec 
Obecní úřad Velká Chyška 

Rok 2008 



ZÁPIS 
 
z  11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 31.ledna 2008  od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

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

Program:          
1. Zahájení. 
2. Výsledky inventarizace. 
3. Žádosti na poskytnutí dotací. 
4. Žádost Královské kanonie o příspěvek. 
5. Zpětný převod – odkoupení budovy čp. 122. 
6. Podmínky pro poskytnutí dětské vkladní knížky. 
7. Žádost manželů Martínkových. 
8. Rozdělení parcely. 
9. Úprava odměn. 
10. 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 Milan Krajíc a Zdeněk Štěpánek 

2. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s provedením a výsledky inventarizace majetku obce 
Velká Chyška. Nebyly zjištěny rozdíly. 

3. Starosta obce informoval přítomné o podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 
2008 – oprava místních komunikací v celkové výši 234 000,- Kč a dále žádosti na Ministerstvo pro 
místní rozvoj na opravu komunikací Velká Chyška – Bratřice v celkové výši 397 000,- Kč a na opravu 
komunikace Velká Chyška – Samšín v celkové výši 649 000,- Kč. 

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Královské kanonie premonstrátů na Strahově o finanční 
příspěvek na výmalbu kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Chyšce. Zastupitelstvo obce souhlasí 
s příslušným procentickým podílem pro podání žádosti z grantového programu kraje Vysočina na 
opravu nemovitých kulturních památek. 

5. Zastupitelstvo obce schválilo  záměr obce Velká Chyška o zpětný převod – odkoupení budovy čp. 
122, bývalého  pohostinství, od SD Kamenice nad Lipou. ZO pověřuje starostu obce pro další jednání 
v této záležitosti. 

6. Členové ZO přehodnotili podmínky pro poskytnutí dětské vkladní knížky  s vkladem ve výši 5000,- 
Kč pro děti při dovršení 1 roku věku a rozhodli, že tento dar bude poskytnut i dítěti nesezdaného  páru, 
podmínkou zůstává trvalý pobyt v obci obou rodičů  v uvedeném období v obci Velká Chyška. 

7. Starosta obce předložil žádost  manželů Martínkových, Velká Chyška čp 113, kteří upozorňují na 
špatný /dezolátní/ stav sousední nemovitosti majitelky Vlasty Štěpánkové, Praha 6. Obecní úřad zašle 
majitelce dopis s výzvou na řádné zabezpečení objektu tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních 
parcel. Zároveň doporučuje manželům Martínkovým informovat se v této věci   na Městském úřadu 
Pacov, odboru výstavby, nebo  věc řešit v občanskoprávním řízení. 
Na  další žádost  manželů Martínkových  týkající se majetkových práv k p.č. 189/2 ze dne 4. července 
2005 bylo již sděleno, že tato záležitost bude řešena v rámci KPÚ v k.ú. Velká Chyška. Obec Velká 
Chyška bude dále v této věci postupovat i v souladu s územním plánem obce. 

8. Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozdělení parcely p.č. 598/18 v k.ú. Velká Chyška  a přisloučení 
k parcelám p.č. 598/19 a 598/17 tak, aby vznikly dvě rovnocenné stavební parcely  s tím, že na část 
přidělenou k p.č. 598/17 má předkupní právo p. René Šimsa, Velká Chyška čp. 109, majitel p.č. 
598/17. 



9.Dále bylo rozhodnuto o úpravě odměn členům zastupitelstva obce Velká Chyška v souladu 
s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
 
Ověřovatelé zápisu:    Milan Krajíc 
                                    Zdeněk Štěpánek  
 
USNESENÍ 

Z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 31. ledna 2008 od 19 hod 
v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo Obce Velká Chyška po projednání 

Schvaluje 

Poskytnutí příspěvku Královské kanonii premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří I/132 118 00 
Praha I, pro podání žádosti na opravu nemovitých kulturních památek z Grantového programu kraje 
Vysočina v příslušné potřebné procentické výši. 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 
provedení a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška 
bere na vědomí 
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2008 – oprava místních komunikací 
v celkové výši 234 000,- Kč a dále žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu komunikací 
Velká Chyška – Bratřice v celkové výši 397 000,- Kč a na opravu komunikace Velká Chyška – Samšín 
v celkové výši 649 000,- Kč. 
schvaluje 
poskytnutí příspěvku Královské kanonii premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří I/132 118 00 
Praha I, pro podání žádosti na opravu nemovitých kulturních památek z Grantového programu kraje 
Vysočina v příslušné potřebné procentické výši 
schvaluje 
záměr obce Velká Chyška o zpětný převod – odkoupení budovy čp. 122, bývalého  pohostinství, od 
SD Kamenice nad Lipou a pověřuje starostu obce pro další jednání v této záležitosti.  
schvaluje 
podmínky pro poskytnutí dětské vkladní knížky  s vkladem ve výši 5000,- Kč pro děti při dovršení 1 
roku věku  i dítěti nesezdaného  páru, podmínkou zůstává trvalý pobyt v obci obou 
rodičů  v uvedeném období v obci Velká Chyška.  
schvaluje 
rozdělení parcely p.č. 598/18 v k.ú. Velká Chyška  a přisloučení k parcelám p.č. 598/19 a 598/17 tak, 
aby vznikly dvě rovnocenné stavební parcely  s tím, že na část přidělenou k  p.č. 598/17 má předkupní 
právo p. René Šimsa, Velká Chyška čp. 109, majitel p.č. 598/17.  
schvaluje 
úpravu odměn členům zastupitelstva obce Velká Chyška v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 
37/2003 Sb.  

                   Josef  Zeman, starosta obce 
                   Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 4. března 2008  od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný,   S. Princ, M. Kosová, M. Krajíc,   S. Střádal ,   Ing. Martin Drs, 
Zdeněk Štěpánek, F. Roubal 

Program:          
1. Zahájení. 
2. Rozpočet obce pro rok 2008.  
3.  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 Ing. Martin Drs a Stanislav Princ. 
2. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Velká Chyška pro rok 2008 ve výši 3 593 100,- Kč jako 
vyrovnaný. 

Ověřovatelé zápisu:  
                                            Ing. Martin Drs                                      
                                            Stanislav Princ  

USNESENÍ  

z 12.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 4. března 2008     od 
19 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 
rozpočet obce Velká Chyška pro rok 2008 ve výši 3 593 100,- Kč jako vyrovnaný 

                           Josef  Zeman, starosta obce 
                           Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 17. dubna 2008  od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, S. Střádal, Ing. Martin Drs, Zdeněk Štěpánek, F. Roubal, 
S.Princ 

Program:          
1. Zahájení. 
2. Stav účtů. 
3. Informace z jednání Mikroregionu Stražiště. 
4. Podané žádosti  k dotačním titulům. 
5. Sdělení k žádosti. 
6. Zřízení dalšího účtu obce. 
7. Informace o Výpovědi z nájmu nebytových prostor. 
8. Pověření starostovi. 
9. 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 František Roubal a Stanislav Střádal. 

2. Starosta obce informoval přítomné se stavy finančních účtů obce Velká Chyška. 

3. Dále starosta seznámil zastupitele obce s jednáním Mikroregionu Stražiště ze dne 3. dubna 
2008.  Členským obcím byl představen záměr na přípravu projektové dokumentace pro stavební 
povolení na rekonstrukci a  na výstavbu kanalizací v členských obcí a systému čištění odpadních vod. 
Zástupci obcí schválili podání tří žádostí, které zaštítí obce Kámen, Bratřice a Salačova Lhota, celkové 
náklady činí 2 540 000,- Kč, žádost o podporu je 1 141 000,- Kč, ze zdrojů obcí 1 399 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce tento záměr -  zapojit  se do společného integrovaného projektu Svazku obcí 
mikoregionu Stražiště, zaměřeného na odvádění a čistění odpadních vod v obcích na území  Svazku 
obcí mikroregionu Stražiště, schvaluje. 

4. Byly podány žádosti k dotačním titulům Čistá voda 2008 – projektová dokumentace pro rekonstrukci 
vodovodu v obci Velká Chyška, náklady celkem 175 000,- Kč, požadovaná podpora 78 750,- Kč 
/45%/, obec 96 250,- Kč /55%/ a Jednorázové akce 2008 – soutěž v požárním útoku – o pohár 
starosty, celkové náklady 19 500,- Kč, požadovaná podpora 7 800,- Kč /40%/, obec 11 700,- Kč 
/60%/. 

5. Dále starosta obce oznámil, že Oddělením finanční podpory RO SZIF  Brno bylo sděleno, že žádost 
na rekonstrukci budovy bývalé školy na Multifunkční objekt v obci Velká Chyška byla  schválena 
v požadované výši.  /Celková výše projektu činí 14 654 983,- Kč, z toho celková výše přiznané dotace 
je 13 009 831,- Kč – 90%, finanční prostředky na obec Velká Chyška činí tedy 1 645 152,- Kč – 10%./ 

6. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo  zřízení účtu u Komerční banky a.s. pro účtování  úvěru na 
financování výše uvedené akce. 

7. Z důvodu rekonstrukce této budovy Obec Velká Chyška vypověděla Dohodu na pronájem 
nebytových prostor v budově čp. 69 s p. Zdeňkem Davídkem, bytem Pacov, Sídliště Míru 802, to 
v souladu s bodem 2 této dohody. Výpověď odeslána dne 28. března 2008. 

8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, Josefa Zemana, k podepsání Dohody o poskytnutí 
dotace z Programu rozvoje venkova ČR  mezi Státním zemědělským intervenčním fondem,  se sídlem 
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, Regionální odbor SZIF  Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno a  Obcí 
Velká Chyška.  



Ověřovatelé zápisu:     František Roubal 
                                         Stanislav Střádal 

USNESENÍ 
 
 z 13.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 17. dubna 2008     od 
19 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 
stav finančních účtů obce Velká Chyška 
schvaluje 
zapojení obce Velká Chyška  do společného integrovaného projektu Svazku obcí mikroregionu 
Stražiště, zaměřeného na odvádění a čistění odpadních vod v obcích na území Svazku obcí 
mikroregionu Stražiště 
bere na vědomí 
podání žádostí k dotačním titulům Čistá voda 2008 – projektová dokumentace pro rekonstrukci 
vodovodu v obci Velká Chyška, náklady celkem 175 000,- Kč, požadovaná podpora 78 750,- Kč 
/45%/, obec 96 250,- Kč /55%/ a Jednorázové akce 2008 – soutěž v požárním útoku – o pohár 
starosty, celkové náklady 19 500,- Kč, požadovaná podpora 7 800,- Kč /40%/, obec 11 700,- Kč 
/60%/. 
bere na vědomí 
sdělení  Oddělení finanční podpory RO SZIF  Brno, že žádost na rekonstrukci budovy bývalé školy na 
Multifunkční objekt v obci Velká Chyška byla  schválena v požadované výši.  /Celková výše projektu 
činí 14 654 983,- Kč, z toho celková výše přiznané dotace je 13 009 831,- Kč – 90%, finanční 
prostředky na obec Velká Chyška činí tedy 1 645 152,- Kč – 10%./ 
schvaluje 
zřízení účtu u Komerční banky a.s.  pro účtování  úvěru na financování výše uvedené akce.  
bere na vědomí 
výpověď Dohody na pronájem nebytových prostor v budově čp. 69 s p. Zdeňkem Davídkem, bytem 
Pacov, Sídliště Míru 802, to v souladu s bodem 2 této dohody, výpověď byla odeslána dne 28. března 
2008 
pověřuje 
starostu obce, Josefa Zemana, k podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 
ČR  mezi Státním zemědělským intervenčním fondem,  se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, 
Regionální odbor SZIF  Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno,  a  Obcí Velká Chyška. 

Josef  Zeman, starosta obce             
Pavel Novotný, místostarosta obce 

USNESENÍ 
 z 13.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 17. dubna 2008     od 
19 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

- částečný výpis 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 
zapojení obce Velká Chyška  do společného integrovaného projektu Svazku obcí Mikroregionu 
Stražiště, zaměřeného na odvádění a čistění odpadních vod v obcích na území Svazku obcí 
Mikroregionu Stražiště 

                      Josef  Zeman, starosta obce             
                      Pavel Novotný, místostarosta obce 

 



ZÁPIS 
 
z  14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 15. května  2008  od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, S. Střádal, Ing. Martin Drs, Zdeněk Štěpánek, F. Roubal, 
S.Princ, M. Krajíc 

Program:          
1. Zahájení. 
2. Převedení hospodářského výsledku Mateřské školy. 
3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce  za rok 2007. 
4. Pověření p. starosty. 
5. Rozpočtové změny. 
6. Zvýšení pokladního limitu. 
7. Konkurzní řízení.  
8. Schválení záměru na přípravu projektové  dokumentace.  
9. Mandátní smlouvu.  
10. Změny v provozu sportovního areálu. 
11. 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 Ing. Martin Drs a Stanislav Princ.                     

2. Na základě  návrhu Mateřské školy Velká Chyška zastupitelstvo obce schvaluje převedení 
zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Chyška za rok 2007 do rezervního  fondu 
školy. 

3. Starosta obce seznámil přítomné s průběhem a výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 
2007, kontrola proběhla dne  23. dubna 2008 Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina na 
základě zákona č. 420/2007 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních  samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí. Dále byl projednán  a schválen závěrečný účet obce za rok 2007 – bez 
výhrad. 

4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Josefa Zemana ke schvalování rozpočtových změn, 
pokud  o tomto nerozhodne   zastupitelstvo obce z důvodu, že se nekonalo. 

5. Dále byly schváleny rozpočtové změny za květen a červen 2008 /školné, příspěvky 
Mikroregionu  Stražiště, poplatek za vedení přestupkové agendy/. 

6. Dále bylo rozhodnuto o zvýšení pokladního limitu, zastupitelstvo obce souhlasí s přechodným 
překročením pokladního limitu. 

7. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že vyhlásí konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Velká 
Chyška s nástupem od 1. září 2008. 

8. Starosta obce informoval, že záměr na přípravu projektové dokumentace pro stavební povolení na 
rekonstrukci a na výstavbu kanalizací v členských  obcí a systému čištění odpadních vod byl 
schválen.  Pro obec Velká Chyška se jedná o projekt ve výši 290 000,- Kč, z toho dotace je 130 337,- 
Kč, z vlastních zdrojů se uhradí 159 663,- Kč. Dále byla schválena projektová dokumentace na 
posílení vodovodu v obci Velká Chyška ve výši 175 000,- Kč /dotace 110 000,- Kč, z vlastních zdrojů 
65 000,-Kč/. 

9. Starosta obce předložil návrh Mandátní smlouvy  mezi mandantem Obcí Velká Chyška 
a  mandatářem Stavební poradnou, spol. s r.o., Společností pro inženýrské a cenové poradenství, se 
sídlem v Českých Budějovicích, Průběžná čp. 48  na zajištění uspořádání zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. , v plném znění, tzn. komplexní služby při 



přípravě, organizaci a administrativním zajištění, v rozsahu vymezeném zadáním objednatele, na účet 
a jménem mandanta a za podmínek dohodnutých v této  mandátní smlouvě, výkonu činnosti spojené 
s výběrem zhotovitele díla na akci „ Multifunkční objekt  v obci Velká Chyška“. 
Zastupitelstvo obce tuto Smlouvu mandátní schvaluje.  
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje Stavební poradnu, spol. s r.o. , se sídlem Průběžná čp. 48, České 
Budějovice  k výkonu zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách při přípravě, organizaci a administrativním zajištění výše uvedené veřejné zakázky, která 
bude vyhlášení jménem zmocnitele.  
Zástupci do výběrové komise jsou : Josef Zeman, Ing. Martin Drs, /náhradníci Pavel Novotný, 
Stanislav Střádal/, tři zástupci budou ze Stavební poradnu, spol. s r.o. 

10. Zastupitelstvo obce schválilo změny v provozu sportovního areálu /úpravu antuky na tenisovém 
kurtě/.  

Ověřovatelé zápisu:         Ing. Martin Drs 
                                            Stanislav Princ   

USNESENÍ 
 z 14.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 15. května 2008     od 
19 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 
převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Chyška za rok 2007 do 
rezervního  fondu školy  

bere na vědomí 
průběh a výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, kontrola proběhla dne  23. dubna 
2008 Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě zákona č. 420/2007 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních  samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 

schvaluje 
závěrečný účet obce za rok 2007 – bez výhrad 

pověřuje 
starostu obce Josefa Zemana ke schvalování rozpočtových změn, pokud  o tomto 
nerozhodne   zastupitelstvo obce z důvodu, že se nekonalo 

schvaluje  
rozpočtové změny za květen a červen 2008 /školné, příspěvky Mikroregionu  Stražiště, poplatek za 
vedení přestupkové agendy/ 

schvaluje 
zvýšení pokladního limitu, zastupitelstvo obce souhlasí s přechodným překročením pokladního limitu 

schvaluje  
vyhlášení  konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Velká Chyška s nástupem od 1. září 
2008 

bere na vědomí 
záměr na přípravu projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci a na výstavbu 
kanalizací v členských  obcí a systému čištění odpadních vod byl schválen.  Pro obec Velká Chyška 
se jedná o projekt ve výši 290 000,- Kč, z toho dotace je 130 337,- Kč, z vlastních zdrojů se uhradí 
159 663,- Kč a schválení projektové dokumentace na posílení vodovodu v obci Velká Chyška ve výši 
175 000,- Kč /dotace 110 000,- Kč, z vlastních zdrojů 65 000,-Kč/ 



schvaluje 
Mandátní smlouvu  mezi mandantem  Obcí Velká Chyška a  mandatářem Stavební poradnou, spol. 
s r.o., Společností pro inženýrské a cenové poradenství, se sídlem v Českých Budějovicích, Průběžná 
čp. 48  na zajištění uspořádání zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., v plném znění, tzn. komplexní služby při přípravě, organizaci a administrativním 
zajištění, v rozsahu vymezeném zadáním objednatele, na účet a jménem mandanta a za podmínek 
dohodnutých v této  mandátní smlouvě, výkonu činnosti spojené s výběrem zhotovitele díla na akci „ 
Multifunkční objekt  v obci Velká Chyška“ 

zplnomocňuje 
Stavební poradnu, spol. s r.o. , se sídlem Průběžná čp. 48, České Budějovice  k výkonu 
zadavatelských činností ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách při přípravě, 
organizaci a administrativním zajištění výše uvedené veřejné zakázky, která bude vyhlášení jménem 
zmocnitele 

schvaluje 
zástupce obce  do výběrové komise: Josef Zeman, Ing. Martin Drs /náhradníci Pavel Novotný, 
Stanislav Střádal/ 

                              Josef  Zeman, starosta obce              
                              Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 16. května  2008  od 19 h v 
pohostinství  paní Švecové ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, S. Střádal, Ing. Martin Drs, Zdeněk Štěpánek, F. Roubal, 
S.Princ, M. Krajíc a další dle Listiny přítomných 

Program:          
1. Zahájení. 
2. Zpráva o hospodaření obce.  
3. Informace o dotacích.                              
4. Diskuse. 
5. 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 Milan Krajíc a Zdeněk Štěpánek.                      

2. Starosta obce seznámil přítomné s výší rozpočtu obce na rok 2008, s aktuálním  počtem obyvatel 
obce, se stavy peněžních prostředků na účtech obce a informacemi Obvodního oddělení Policie ČR 
Pacov. 

3. Dále starosta obce informoval:  
o  podání žádosti na poskytnutí dotace na opravu komunikací mezi Velkou Chyškou a  Samšínem a 
Velkou Chyškou a Hutěmi, tato dotace ještě není schválena, 
o schválené dotaci z fondu Vysočiny, grantového programu „Jednorázové akce 2008“  na projekt 
„Soutěž v požárním útoku O pohár starosty“ ve výši 7800,- Kč / z vlastních zdrojů 11700,- Kč/, 
o možnosti získání dotace přes Památkový úřad Telč na opravu střechy na budově Špýchar, tato věc 
musí být vyřizována přes ZD Velká Chyška, 
o zapojení obce Velká Chyška  do společného integrovaného projektu Svazku obcí Mikroregionu 
Stražiště, zaměřeného na odvádění a čistění odpadních vod v obcích na území Svazku obcí 
Mikroregionu Stražiště, 
o podání žádostí k dotačním titulům Čistá voda 2008 – projektová dokumentace pro rekonstrukci 
vodovodu v obci Velká Chyška, náklady celkem 175 000,- Kč, požadovaná podpora 78 750,- Kč 
/45%/, obec 96 250,- Kč /55%/, 
o sdělení  Oddělení finanční podpory RO SZIF  Brno, že žádost na rekonstrukci budovy bývalé školy 
na Multifunkční objekt v obci Velká Chyška byla  schválena v požadované výši. 
Celková výše projektu činí 14 654 983,- Kč, z toho celková výše přiznané dotace je 13 009 831,- Kč – 
90%, finanční prostředky na obec Velká Chyška činí tedy 1 645 152,- Kč – 10%./, 
o provozu Mateřské školy Velká Chyška o prázdninách a  vyhlášení konkurzu na místo 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Velká Chyška s nástupem od 1. září 2008. 

4. Do diskuse se přihlásil František Novotný, Velká Chyška čp. 59  a požadoval podat informaci 
k řešení místní komunikace před domem čp. 29, která je špatně přístupná vozidlu SOMPO, špatně se 
udržuje a navíc na ni v zimním období padá sníh ze střechy domu čp. 31. Starosta obce se vyjádřil 
v tom smyslu, že s úprava této komunikace je plánována v letošním roce v rámci dotace z Programu 
obnovy venkova. 

Ověřovatelé zápisu:             Milan Krajíc 
                                                Zdeněk Štěpánek  

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 24 července 2008  od 19 
h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, S. Střádal, Zdeněk Štěpánek, F. Roubal,  M. Krajíc, Ing. 
Martin Drs 
 
Program:   
1. Zahájení. 
2. Žádost Centra LADA. 
3. Žádosti Karla Štěpánka a Hany Adamusové. 
4. Žádost Ing.  Luboše Slavíčka. 
5. 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 se žádostí Centra LADA, Občanského sdružení pro pomoc lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením, o poskytnutí  finančního  daru  pro krytí nákladů spojených 
s provozem Centra LADA, o.s. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 
5000,- Kč.  
3. Starosta obce informoval o žádosti o odkoupení části pozemku z parcely PK 1625/3, nová parcela 
1625/4, o výměře 155 m2 p. Karlem Štěpánkem, Kosmická 747/21, Praha 415, Háje,  a o 
žádostech  Karla Štěpánka,Velká Chyška čp. 29  o změnu  pozemku p.č. 164/1 z územního plánu 
Velká Chyška z NV /nerušící výroba/ na BV /bydlení venkovského typu/, a Hany Adamusové, Velká 
Chyška čp. 59 o změnu pozemku p.č. 164/2 z NV na BV. Zastupitelstvo obce bude postupovat  podle 
obecné závazné vyhlášky obce Velká Chyška o závazné části Územního plánu obce Velká Chyška ve 
spolupráci s Odborem výstavby Městského úřadu Pacov.  Co se týká odkoupení výše uvedeného 
pozemku , zastupitelstvo obce neschvaluje jeho prodej.  
4. Další žádost byla zaslána Ing Lubošem. Slavíčkem,  Em. Zahrádky č. 864, Kladno 4 – Rozdělov,  o 
odkoupení  části pozemku č. 1660 /část cesty/. Zastupitelstvo obce zatím nerozhodlo o tomto prodeji, 
je nutno znát majitele okolních pozemků a způsob přístupu na ně z parcely č. 1660. 

Ověřovatelé zápisu:  
 
Stanislav  Střádal         
František Roubal 

USNESENÍ 
 z 16.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 24. července 
2008     od 19 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 
 
schvaluje 
poskytnutí  finančního  daru  ve výši 5000,- Kč  pro krytí nákladů spojených s provozem Centra LADA, 
o.s. 

bere na vědomí 
žádost o odkoupení části pozemku z parcely PK 1625/3, nová parcela 1625/4, o výměře 155 m2 p. 
Karlem Štěpánkem, Kosmická 747/21, Praha 415, Háje,  a  žádosti  Karla Štěpánka,Velká Chyška čp. 
29  o změnu  pozemku p.č. 164/1 z územního plánu Velká Chyška z NV /nerušící výroba/ na BV 
/bydlení venkovského typu/, a Hany Adamusové, Velká Chyška čp. 59 o změnu pozemku p.č. 164/2 
z NV na BV 
 
neschvaluje 
prodej  části pozemku z parcely PK 1625/3, nová parcela 1625/4, o výměře 155 m2 p. 
Karlu  Štěpánkovi, Kosmická 747/21, Praha 415, Háje 



bere na vědomí 
žádost  Ing Luboše. Slavíčka,  Em. Zahrádky č. 864, Kladno 4 – Rozdělov,  o odkoupení  části 
pozemku č. 1660 /část cesty/. 
 
                      Josef  Zeman, starosta obce              
                      Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 18. září    2008  od 19 h  
v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, S. Střádal,  F. Roubal,  M. Krajíc, Ing. Martin Drs, 
Stanislav Princ 

Program:         
1. Zahájení. 
2. Stav účtů.  
3. Rozpočtové změny. 
4. Konkurzní řízení.  
5. Výběrové řízení.  
6.  Opravy komunikací V.Chyška – Samšín, V.Chyška – Hutě. 
7.  Oprava komunikace p.č. 1696/2. 
8.  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 Milan Krajíc a Ing. Martin Drs. 

2. Starosta obce seznámil  se stavy finančních účtů obce Velká Chyška. 

3. Byly schváleny rozpočtové změny na měsíc září 2008 – zvýšení  výdaje na kostel o 73400,- Kč. 

4. Dále starosta obce informoval o průběhu konkurzního řízení na funkci  ředitele/ky Mateřské školy 
Velká Chyška, do kterého se přihlásily celkem 3 osoby. Konkurzní komise  zhodnotila  přihlášky, dne 
1. října 2008  proběhne další její zasedání. 

5. Poté bylo hovořeno o výběrovém řízení  na   zhotovitele  díla akce „Multifunkční objekt v obci Velká 
Chyška“ , do kterého   nabídku podalo  celkem 7 firem, z toho 2 firmy se z účasti v zadávacím řízení 
z kapacitních důvodů  omluvily.  Podle Odborného  posudku  Stavební  poradny, spol. s r.o. , 
Společnosti pro inženýrské a cenové poradenství, se sídlem v Českých Budějovicích, Průběžná čp. 
48,  se  stala  Status  stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec uchazečem, který podal 
ekonomicky nejvhodnější nabídku.  
Zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější:  
Status stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, 
a pověřuje zástupce zadavatele, Stavební poradnu, spol. s r.o , aby na základě uzavřené mandátní 
smlouvy a plné moci sdělil výše uvedené rozhodnutí zadavatele jednotlivým uchazečům.   
 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje firmu VIASTAV s.r.o. Tábor  jako zhotovitele díla „Provedení opravy 
komunikací Velká Chyška – Samšín , Velká Chyška – Hutě“, toto proběhne říjen – listopad 2008. 

7. Zastupitelstvo obce rozhodlo na akci opravy komunikace p.č. 1696/2 u čp. 81, 31, 59 a 28 
zpracovat projektovou dokumentaci.  
 
Ověřovatelé zápisu:   Milan Krajíc  
                                      Ing. Martin Drs 
 
USNESENÍ 
 z 17.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 18. září     2008     od 
19 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí  
stav finančních účtů obce Velká Chyška 



schvaluje 
rozpočtové změny na září 2008 

bere na vědomí 
průběh konkurzního  řízení na funkci  ředitele/ky Mateřské školy Velká Chyška 

bere na vědomí  
Odborný   posudek   Stavební  poradny, spol. s r.o. , Společnosti pro inženýrské a cenové 
poradenství, se sídlem v Českých Budějovicích, Průběžná čp. 48, podle 
kterého  se  stala  Status  stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec uchazečem, který podal 
ekonomicky nejvhodnější nabídku 

schvaluje  
rozhodnutí  o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější:  
Status stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, 

pověřuje 
zástupce zadavatele, Stavební poradnu, spol. s r.o., aby na základě uzavřené mandátní smlouvy a 
plné moci sdělil výše uvedené rozhodnutí zadavatele jednotlivým uchazečům.  

schvaluje 
firmu VIASTAV s.r.o. Tábor  jako zhotovitele díla „Provedení opravy komunikací Velká Chyška – 
Samšín , Velká Chyška – Hutě“, toto proběhne říjen – listopad 2008. 

Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 2. října 2008 od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, S. Střádal,  F. Roubal,  M. Krajíc,  Stanislav Princ 

Program:          
1. Zahájení. 
2. výsledek konkurzního řízení. 
3.  Závěr. 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 členů 
zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, 
ověřovateli zápisu František Roubal a Zdeněk Štěpánek. 

2. Starosta obce seznámil  s rozhodnutím konkurzní komise pro výběr ředitelky Mateřské školy  Velká 
Chyška ze dne 2. října 2008, kterou se stala Libuše Marková, bytem Pacov, Truhlářská čp. 757 a to ke 
dni 8. října 2008. Zastupitelstvo obce Velká Chyška s tímto rozhodnutím souhlasí. 
 
Ověřovatelé zápisu:      František Roubal    
                                         Zdeněk Štěpánek 

USNESENÍ 
 
 z 18.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 2. října     2008     od 
19 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání  

bere na vědomí  
rozhodnutí konkurzní komise pro výběr ředitelky Mateřské školy  Velká Chyška ze dne 2. října 2008, 
kterou se stala Libuše Marková, bytem Pacov, Truhlářská čp. 757 a to ke dni 8. října 2008 

Josef  Zeman, starosta obce      
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  19. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 20. listopadu 2008  od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 

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

Program:          
1. Zahájení. 
2. Oznámení SOMPO. 
3.  Koupě pozemku p.č. 1697/3. 
4. Prodej části parcely č. 1660. 
5. Návrh kupní smlouvy na prodej čp. 122. 
6. Rozpočtové změny.  
7. Inventarizační komise. 
8. 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 Milan Krajíc. 
2. Starosta obce seznámil přítomné s „Informací o změně DPH – dopad na konečnou cenu pro rok 
2009“ zaslanou  SOMPO a.s., Svatovítské nám. Č. 126, Pelhřimov, z které vyplývá, že cena  na 
obyvatele  bude cca 571,- Kč. 
3. Zastupitelstvo obce schválilo koupi pozemku p.č. 1697/3 o výměře 179 m2. 
4. Dále zastupitelstvo obce schválilo prodej části parcely p.č. 1660 Ing. Luboši Slováčkovi, Em. 
Zahrádky 864, Kladno 4 – Rozdělov. Veškeré náklady s tímto spojené uhradí kupující. Cena bude 
určena znaleckým posudkem. 
5.Starosta obce  předložil k seznámení návrh kupní smlouvy na prodej budovy  čp. 122 /bývalé 
pohostinství/ ve Velké Chyšce  a na pozemky pod čp. 121 /současný obchod SD 
Jednota/  vypracovaný SD Jednota Kamenice nad Lipou. 
6.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny  na měsíc listopad 2008 /školné Pacov, náklady 
na volby, čerpání podle skutečnosti/. 
7. 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 
 
Ověřovatelé zápisu:   Stanislav  Střádal   
                                       Milan Krajíc     
 
USNESENÍ 
 
 z 19.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 20. 
listopadu  2008     od 19 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce 
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí  
„Informaci o změně DPH – dopad na konečnou cenu pro rok 2009“ zaslanou  SOMPO a.s., 
Svatovítské nám. Č. 126, Pelhřimov, z které vyplývá, že cena  na obyvatele  bude cca 571,- Kč 

schvaluje 
koupi pozemku p.č. 1697/3 o výměře 179 m2. 

schvaluje 
prodej části parcely p.č. 1660 Ing. Luboši Slováčkovi, Em. Zahrádky 864, Kladno 4 – Rozděliv s tím, 
že veškeré náklady s tímto spojené uhradí kupující. Cena bude určena znaleckým posudkem. 



bere na vědomí  
návrh kupní smlouvy na prodej budovy  čp. 122 /bývalé pohostinství/ ve Velké Chyšce  a na pozemky 
pod čp. 121 /současný obchod SD Jednota/  vypracovaný SD Jednota Kamenice nad Lipou. 

schvaluje 
rozpočtové změny  na měsíc listopad 2008 /školné Pacov, náklady na volby, čerpání podle 
skutečnosti/. 

schvaluje  
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 

Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  20. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 30. prosince  2008  od 18 h  
v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, S. Střádal,  F. Roubal,  M. Krajíc,  S. Princ, Ing. 
M.Drs,  Z. Štěpánek 
 
Program:          
1. Zahájení. 
2. Rozpočtová opatření. 
3. Rozpočtové provizorium. 
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 František Roubal  a Zdeněk Štěpánek. 

2. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny na měsíc prosinec 2008 podle čerpání rozpočtu. 

3. Dále bylo  přijato rozpočtové provizorium pro rok 2009 do schválení rozpočtu se zásadou, že běžné 
výdaje nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2008. 
 
Ověřovatelé zápisu:      František Roubal 
                                          Zdeněk Štěpánek 
 
USNESENÍ 
 
 z 20.zasedání zastupitelstva Velké Chyšce obce Velká Chyška, konaného dne 30. 
prosince   2008     od 18 h v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 
rozpočtové změny na měsíc prosinec 2008 podle čerpání rozpočtu 

schvaluje 
rozpočtové provizorium pro rok 2009 do schválení rozpočtu se zásadou, že běžné výdaje 
nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2008. 

Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 


