
 

 

  Zápisy ze zasedání po 
volbách do místního 
zastupitelstva 2010 
      
 
      

Rok 

2010 

Obec 
Obecní úřad Velká Chyška 

Rok 2010 



ZÁPIS 

z  31. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 11. února 2010  od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

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

Program:       1. Zahájení. 
                        2. Rozpočet obce.                 
                        3. Zprávy finančního a kontrolního výboru. 
                        4. Poplatky za TKO a vodné. 
                        5. Inventarizace majetku obce. 
                        6. 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 Střádal a Stanislav Princ. 
2. Starosta obce předložil rozpočet obce Velká Chyška, a to ve výši 3 204 700,- Kč, který byl schválen 
jako vyrovnaný. 
3. Předseda finančního výboru Ing. Martin Drs předložil zastupitelům obce  zápis ze schůze ze dne  3. 
listopadu 2009  a 1. září 2009 týkající se kontroly účetních knih a dokladů obce Velká Chyška a ze 
dne 6. října 2009, 3. července 2009 a 11. ledna 2010 týkající se  kontroly účetních knih a dokladů 
Mateřské školy Velká Chyška, kdy nebyly zjištěny nedostatky, a předsedkyně kontrolního výboru 
Marta Kosová předložila zápis ze schůze konané dne 30. prosince 2009. 
4. Zastupitelstvo obce se zabývalo stanovením poplatku za svoz TKO, SOMPO účtuje částku ve výši 
559,- Kč, zastupitelé obce rozhodli o stanovení poplatku ve  výši 500,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou 
v obci nebo na 1 rekreační chalupu, děti do 6 let věku jsou osvobozeny, a dále za vodné 7,-Kč/m3 pro 
fyzickou osobu, 20,- Kč/m3 pro ZD Velká Chyška. 
5. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s provedením a  výsledky inventarizace majetku obce 
Velká Chyška, nebyly zjištěny rozdíly. 

Ověřovatelé zápisu:  Stanislav  Střádal, Stanislav Princ   

USNESENÍ  
 z 31. zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 11. února 2010   od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje  
rozpočet obce Velká Chyška ve výši 3 204 700,- Kč jako vyrovnaný 

bere na vědomí  
zápisy ze schůzí finančního a kontrolního výboru 

schvaluje 
stanovení  poplatku za odvoz TKO ve  výši 500,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 
rekreační chalupu, děti do 6 let věku jsou osvobozeny, a dále za vodné 7,-Kč/m3 pro fyzickou osobu, 
20,- Kč/m3 pro ZD Velká Chyška 

bere na vědomí 
provedení  a výsledky inventarizace majetku obce Velká Chyška 

Josef  Zeman, starosta obce 
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 



ZÁPIS  

z  32. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 26. února 2010 od 18 h 
v pohostinství   ve Velké Chyšce 

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

Program:       1. Zahájení. 
                        2. Seznámení s hospodařením obce za rok 2009. 
                        3. Seznámení s rozpočtem obce na rok 2010. 
                        4. Diskuse.                  
                        5. 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   Milan Krajíc a Zdeněk Štěpánek. 

2. Starosta obce seznámil přítomné s počtem obyvatel obce, se stavy finančních prostředků, 
s hospodařením obce Velká Chyška v roce 2009  a s uvažovanými dotacemi  – čistička odpadních 
vod, posílení kanalizace, budování komunikací. 
Místostarosta hovořil o těžbě dřeva  za rok 2009 /celkem 242,29 m3/, výsadbě nových stromků v roce 
2009  /900 ks/ a plánované výsadbě v roce 2010. 

3. Dále starosta obce rozebral rozpočet obce Velká Chyška pro rok 2010, který byl jako vyrovnaný 
schválen ve výši 3 204 700,- Kč. 

Ověřovatelé zápisu:    Milan Krajíc, Zdeněk Štěpánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
z 33. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 20. května 2010   od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu v MFO   ve Velké Chyšce 

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

Program:    
1. Zahájení. 
2. Rozpočtová opatření. 
3. Provoz MŠ během letních prázdnin. 
4. Převzetí bytu. 
5. Žádost o obnovení cesty.                  
6. Opravy a asfaltování komunikací. 
7. Zařízení na sledování rychlosti vozidel. 
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 František Roubal. 

2. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření za měsíc květen 2010 /školné Pacov, 
Říčany/. 

3. Dále byli členové zastupitelstva obce seznámeni s Návrhem Mateřské školy Velká Chyška 
týkající se prázdninového provozu, ve kterém je uvedeno, že škola bude otevřena pouze ve 
dnech 1. a 2. července 2010, jinak bude po celou dobu letních prázdnin uzavřena. Provoz 
bude zahájen 1. září 2010.  Zastupitelé obce s návrhem souhlasí a berou jej na vědomí. 

4. Starosta obce informoval o skončení nájmu obecního bytu v čp. 106 ve Velké Chyšce Ivanou 
Michalovou, dne 25. května 2010 proběhne jeho převzetí, kterého se zúčastní starosta obce 
Josef Zeman, místostarosta Pavel Novotný a Zdeněk Štěpánek. 

5. Poté  byla předložena žádost občanů o obnovení cesty – p.č. 1640 /za „Vršky“ k 
„Brůdku“/.  Bylo dohodnuto, že místostarosta Pavel Novotný předloží tuto žádost nynějšímu 
uživateli parcely – Zemědělskému družstvu Velká Chyška. 

6. Starosta obce seznámil přítomné s plánovaným provedením oprav a asfaltování komunikací, 
které budou financovány z dotačního titulu „Program obnovy venkova“ (podpora z kraje 
Vysočina). Akci provede fa Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, České Budějovice. 

7. Zastupitelé obce hovořili o možnosti instalování zařízení na sledování dodržování rychlosti 
vozidel pro projíždění obcí  - radar, jiné zařízení 

Ověřovatelé zápisu:    Stanislav Střádal             
                                   František Roubal 

USNESENÍ 
 
 z 33. zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 20. května  2010   od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu   v MFO  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje  
rozpočtové změny za měsíc květen 2010 

bere na vědomí   
prázdninový provoz Mateřské školy Velká Chyška 

bere na vědomí   
skončení nájmu obecního bytu v čp. 106 ve Velké Chyšce  a jeho převzetí  dne 25. května 2010 



bere na vědomí   
žádost občanů o obnovení cesty – p.č. 1640 /za „Vršky“ k „Brůdku“/ 

bere na vědomí   
provedení oprav a asfaltování komunikací, které budou financovány z dotačního titulu „Program 
obnovy venkova“ (podpora z kraje Vysočina) a to  firmou  Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 495, 
České Budějovice 

bere na vědomí   
možnost instalace zařízení na sledování dodržování rychlosti vozidel pro projíždění obcí  - radar, jiné 
zařízení 

Josef  Zeman, starosta obce 

              
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS  
z 34. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 3. června  2010   od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu v MFO   ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová, M. Krajíc, Z. Štěpánek, Ing. M.Drs, S. Střádal, F.Roubal, 
S. Princ 
 
Program:    
1. Zahájení. 
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. 
3. Závěrečný účet obce. 
4. Projednání smlouvy o zřízení věcných břemen 
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 Zdeněk Štěpánek  a František Roubal. 

2. Členové zastupitelstva obce Velká Chyška byli seznámeni se Zprávou o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČ:00249289, za rok 2009 vypracovanou 
Odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina dne 12. května 2010, ze které vyplývá, že 
při přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet o ročním hospodaření obce a 
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a  to bez výhrad. 

4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcných břemen 
11010-010001 uzavřenou s Telefónika O2 Czech Republic, a.s.. 

     Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Štěpánek,    František Roubal 

USNESENÍ 
 
 z 34. zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 3. června   2010   od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu   v MFO  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání  

bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČ:00249289, za rok 2009 
vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina dne 12. května 2010, ze které 
vyplývá, že při přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 

schvaluje 

závěrečný účet o ročním hospodaření obce a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením a  to bez 
výhrad 

schvaluje 
smlouvu o zřízení věcných břemen 11010-010001 uzavřenou s Telefónica O2 Czech Republic,a.s.. 

Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 



ZÁPIS 
z 35. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 1. července 2010 od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu v MFO   ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová,  M. Krajíc,  Z. Štěpánek, Ing. M.Drs, S. Střádal, F.Roubal 
 
Program: 
1. Zahájení. 
2. Zprůjezdnění cesty p.č. 1640. 
3. Žádost ZD Velká Chyška. 
4. Žádost Františka Mařince. 
5. Pronájem bytu. 
6. Dohoda o provedení práce. 
7. 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 Střádal a Milan Krajíc. 

2. Členové zastupitelstva hovořili o zprůjezdnění cesty p.č. 1640, bylo dohodnuto, že bude 
podána  žádost ZD Velká Chyška, aby po ukončení hospodářských prací v roce 2010 byla 
tato parcela používána jako původní veřejná cesta. 

3. Starosta předložil přítomným žádost ZD Velká Chyška ze dne 10. června 2010 o souhlasné 
stanovisko pro realizaci Bioplynové stanice v areálu družstva ve Velké Chyšce. Zastupitelé 
obce s tímto souhlasí, tento souhlas se samozřejmě nevztahuje na stavební povolení apod. 

4. Dále starosta obce seznámil zastupitele obce se Žádostí Františka Mařince ze dne 15. června 
2010 o odkoupení obecního pozemku ve Velké Chyšce č. 27 (zahrádka). Tato záležitost se 
zatím odkládá z důvodu nekonkrétního určení pozemku. 

5. Dále se zastupitelstvo obce zabývalo pronájmem bytu ve Velké Chyšce čp. 106. Celkem došly 
3 žádosti a to od paní Šárky Říhové, Bratřice čp. 67, od p. Michala Matyáše a pí Evelíny 
Červeňákové, Velká Chyška čp. 100, a od p. Stanislava Pacholíka, Velká Chyška čp. 66. 
Zatím nebyl vybrán  nájemce, nájemci se nezajímali o velikost bytu, o výši nájmu apod, ve 
vlastním zájmu nájemců musí proběhnout osobní jednání o podmínkách nájmu a to do 15. 
července  2010. 

6. Jako zájemce o provádění úklidu v Multifunkčním zařízení ve Velké Chyšce, zajištění provozu 
klubovny  a informačního centra  během letních prázdnin 2010  se přihlásila paní  Věra 
Blažková, bytem Velká Chyška čp. 97. 

Stanislav Střádal      Milan Krajíc 

USNESENÍ  
 z 35. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 1. července 2010 od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu v MFO  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání  

schvaluje   
podání žádosti ZD Velká Chyška, aby po ukončení hospodářských prací v roce 2010 byla tato parcela 
používána jako původní veřejná cesta 
schvaluje 
souhlas s realizací Bioplynové stanice v areálu ZD Velká Chyška 
bere na vědomí 
žádosti  o pronájem bytu v čp. 106 ve Velké Chyšce 
schvaluje 
žádost paní Věry Blažkové, bytem Velká Chyška čp. 97 o provádění úklidu v Multifunkčním zařízení ve 
Velké Chyšce, zajištění provozu klubovny  a informačního centra  

Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 



ZÁPIS 
 
z 36. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 22. července 2010 od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu v MFO   ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová,  M. Krajíc,  Z. Štěpánek, Ing. M.Drs, S. Princ, S. Střádal 
 
Program:  
1. Zahájení. 
2. Funkce ředitelky Mateřské školy. 
3. Vyjádření ZD  Velká Chyška. 
4. Žádost  
5. 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 Ing. Martin Drs. 

2. Starosta obce seznámil přítomné se sdělením Bc. Libuše Markové ze dne 12. července 2010, 
kde uvádí, že se vzdává dohodou funkce ředitelky Mateřské školy Velká Chyška s účinnosti 
od 1. srpna 2010. K tomuto datu odvolává starosta obce Bc. Libuši Markovou z funkce 
ředitelky mateřské školy. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že jmenuje v souladu s  ustanovením 
§  166 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, a zákonem č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění,  Janu Rakouskou 
do funkce zástupce ředitelky Mateřské školy Velká Chyška s účinností od 1. srpna 2010 na 
dobu neurčitou. V případě nutnosti bude vyhlášen konkurz na místo ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Velká Chyška 

3. Dále starosta obce uvedl, že předseda  ZD Velká Chyška se ohledně  zprůjezdnění cesty p.č. 
1640 vyjádřil v tom smyslu, že na doporučení Pozemkového úřadu je třeba vyčkat na 
pozemkovou reformu. 

4. Na závěr byla předložena žádost  Výboru ČVS o.s. ZO Pacov na poskytnutí jakéhokoli 
příspěvku na jejich činnost (boj proti varroáze). Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zatím žádný 
příspěvek neposkytne 
 
   Stanislav Princ 
   Ing. Martin Drs 
 
USNESENÍ 
 
z 36. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 22. července 2010 od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu v MFO  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 
 
bere na vědomí   
sdělení Bc. Libuše Markové ze dne 12. července 2010, kde uvádí, že se vzdává dohodou funkce 
ředitelky Mateřské školy Velká Chyška s účinnosti od 1. srpna 2010 a odvolává ji z této funkce. 

schvaluje 
do funkce zástupce ředitelky Mateřské školy Velká Chyška s účinností od 1. srpna 2010 na dobu 
neurčitou Janu Rakouskou 

bere na vědomí 
vyjádření ZD Velká Chyška 

neschvaluje 
poskytnutí příspěvku na činnost  ČVS o.s. ZO Pacov 



Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 

Částečný výpis :                   ZÁPIS  

z 36. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 22. července 2010 od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu v MFO   ve Velké Chyšce 

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

Program:   
1. Zahájení. 
2. Funkce ředitelky Mateřské školy. 
3. Vyjádření ZD  Velká Chyška. 
4. Žádost  
5. Závěr. 

2. Starosta obce seznámil přítomné se sdělením Bc. Libuše Markové ze dne 12. července 2010, 
kde uvádí, že se vzdává dohodou funkce ředitelky Mateřské školy Velká Chyškas účinnosti 
od 1. srpna 2010. K tomuto datu odvolává starosta obce Bc. Libuši Markovou z funkce 
ředitelky mateřské školy. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že jmenuje v souladu 
s  ustanovením §  166 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, a zákonem č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění,  Janu 
Rakouskou do funkce zástupce ředitelky Mateřské školy Velká Chyška s účinností od 1. srpna 
2010 na dobu neurčitou. V případě nutnosti bude vyhlášen konkurz na místo ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Velká Chyška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z 37. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 2. září 2010 od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu v MFO   ve Velké Chyšce 

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

Program:    
1. Zahájení. 
2. Dílčí přezkoumání hospodaření. 
3. Rozpočtová opatření. 
4. Nabídka SOMPO.  
5. III. etapa opravy místních komunikací.  
6. Zřízení věcného břemene. 
7. Cesta p.č. 1640. 
8. Předložení zápisů z finančního a kontrolního výboru. 
9. 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. Starosta obce seznámil  přítomné se  Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká 
Chyška za rok 2010 ze dne 11. srpna 2010 vypracovaným Lukášem Tvrzem, DiS. a 
Jaroslavem Pachrem, kontrolory Odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina, ve kterém 
je uvedeno, že při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
resp. byly odstraněny na místě. 

3. Dále byla schválena rozpočtová opatření za měsíce srpen a září 2010 (dotace – školné 
Lukavec, čerpání dle skutečnosti). 

4. Poté bylo hovořeno o mimořádné nabídce kontejnerů na tříděný odpad zaslané ředitelem 
SOMPO, a.s. Jiřím Zenáhlíkem týkající se možnosti pořízení plastových kontejnerů (1100 l) 
pro tříděný sběr odpadů – papír a plast, kdy cena kontejneru je stanovena na 5148,- Kč 
včetně DHP a dopravy. Bylo dohodnuto, že obec zakoupí celkem 2 kontejnery – 1 na papír a 
1 na plast 

5. Zastupitelé obce schválili III. etapu opravy místních komunikací  p.č. 1696/2 v k.ú. Velká 
Chyška dle nabídkové kalkulace (dotaze z POV r. 2010) 

6. Starosta obce předložil návrh Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu  mezi Obcí Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s.  se sídlem F.A.Gerstnera  2151/6, 
České Budějovice týkající se  umístění nového kabelového vedení NN a to bezúplatně na 
stavbě realizované pod názvem: „Velká Chyška, Střádal – kabel NN“ na pozemku parc. č. 
1641. S uzavření smlouvy  zastupitelstvo obce souhlasí 

7. Dále bylo jednáno o obnovení veřejné cesty p.č. 1640 v k.ú. Velká Chyška (lokalita „Vávrovy 
pole – Brůdek“), na čemž Obec Velká Chyška trvá, a opětovně bude zaslán dopis 
Zemědělskému družstvu Velká Chyška. 

8. Předseda finančního výboru Ing. Martin Drs předložil zastupitelům obce zápis ze 
schůze  finančního výboru ze dne 8. července 2010 týkající se plnění rozpočtu za období od 
1.1.2010 do 30.6.2010 a zůstatku úvěrových účtů, kde nebyly shledány žádné nedostatky, 
a  předsedkyně kontrolního výboru Marta Kosová předložila zápis ze schůze kontrolního 
výboru ze dne 29. července 2010. 



Ověřovatelé zápisu:    František Roubal 
                                    Zdeněk Štěpánek 
 
USNESENÍ 
z 37. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 2. září  2010 od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu v MFO  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí   
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2010 ze dne 11. srpna 2010 
vypracovaný Lukášem Tvrzem, DiS. a Jaroslavem Pachrem, kontrolory Odboru kontroly Krajského 
úřadu kraje Vysočina, ve kterém je uvedeno, že při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, resp. byly odstraněny na místě. 

schvaluje 
rozpočtová opatření za měsíce srpen a září 2010 (dotace – školné Lukavec, čerpání dle skutečnosti) 

schvaluje 

pořízení  2 plastových kontejnerů (1100 l) pro tříděný sběr odpadů – 1 na papír a 1 na plast, kdy cena 
kontejneru je stanovena na 5148,- Kč včetně DHP a dopravy 

schvaluje 
III. etapu opravy místních komunikací  p.č. 1696/2 v k.ú. Velká Chyška dle nabídkové kalkulace 
(dotaze z POV r. 2010) 

schvaluje 
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  mezi Obcí Velká Chyška a E.ON 
Distribuce, a.s.  se sídlem F.A.Gerstnera  2151/6, České Budějovice týkající se  umístění nového 
kabelového vedení NN a to bezúplatně na stavbě realizované pod názvem: „Velká Chyška, Střádal – 
kabel NN“ na pozemku parc. č. 1641 

bere na vědomí 
opětovné zaslání dopisu  ZD Velká Chyška  týkající se obnovení veřejné cesty p.č. 1640 v k.ú. Velká 
Chyška (lokalita „Vávrovy pole – Brůdek“) 

bere na vědomí 
zápisy ze schůzí finančního a kontrolního výboru 

Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS  

z 1. veřejného ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Velká Chyška ve volbách do 
zastupitelstva obcí, konaného dne 29. října 2010 od 18 h  v Pohostinství  ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová, A. Zíka, M. Krajíc,  Z. Štěpánek,  S. Princ, S. 
Střádal,  Bc. Monika Krajícová a dále  občané dle Listiny přítomných 

Program:   
1. Zahájení. 
2. Sdělení výsledků voleb. 
3. Složení slibu. 
4. Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu. 
5. Volba starosty obce.  
6. Volba místostarosty.  
7. Kontrolní a finanční výbor, stavební komise.  
8. Jednací řád. 
9. Projev starosty obce. 
10. Diskuse. 
11. Usnesení. 
12. Závěr.  

1. Zasedání, o jehož konání byla vyvěšena informace na úřední desce dne 22. října 2010  a 
které tedy bylo svoláno v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, o obcích, zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že 
jednání je přítomno 9 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. 

2. Dále starosta obce seznámil přítomné s programem 1. veřejného zasedání, k předloženému 
programu nebylo připomínek a jednomyslným hlasováním byl návrh programu přijat. Pro 
informaci byly přečteny výsledky voleb do zastupitelstva obce Velká Chyška, které se konaly 
ve dnech 15. -16. října 2010. 

3. Zastupitelstvo obce ověřilo platnost volby 9 členů zastupitelstva obce ve složení: 

Josef Zeman                                                  Antonín Zíka 
Ing. Martin Drs                                             Zdeněk Štěpánek 
Marta Kosová                                                Stanislav Princ 
Milan Krajíc                                                  Bc. Monika Krajícová 
Stanislav Střádal 
 
Všichni členové zastupitelstva obce složili slib. 

4. Ověřovateli zápisu byli jmenování Zdeněk Štěpánek a Stanislav Princ, zapisovatelkou Marta 
Kosová. 

5. Veřejným hlasováním byla provedena volba starosty obce Velká Chyška. Byl jím jednohlasně 
zvolen Josef Zeman. 

6. Stejným způsobem byla provedena volba místostarosty, do této funkce byl jednohlasně zvolen 
Ing. Martin Drs. 

7. Dále byli voleni předsedové a členové kontrolního a finančního výboru a stavební komise. 
Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Marta Kosová, jeho členy Zdeněk Štěpánek a 
Milan Krajíc. Předsedou finančního výboru byl zvolen Antonín Zíka, jeho členy Bc. Monika 
Krajícová a Stanislav Princ. Předsedou stavební komise se stal Stanislav Střádal a jejími 
členy Stanislav Princ a Milan Krajíc. 

8. Dalším bodem jednání bylo schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Velká Chyška. 



9. Následoval projev starosty obce, který informoval o počtu obyvatel a o stavech na účtech 
obce a shrnul, co se za minulé volební období podařilo v obci zrealizovat (investice – oprava 
silnice a osvětlení – dotace z POV, investice – oprava silnice Velká Chyška – Samšín a Velká 
Chyška – Bratřice – dotace MMR,  rekonstrukce objektu bývalé školy – dotace EU a 
z národních zdrojů, rekonstrukce vodovodu) a dále naznačil plány na další období (trasa 
vodovodu, využívání POV a OPŽP, oprava hřbitovní zdi, využití budovy čp. 122). 

                                                                                  Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Štěpánek 
                                                                                                                      Stanislav Princ 

USNESENÍ 
z 1. veřejného  ustavujícího  zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 29. října 2010 
od 18 h v Pohostinství  ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce po projednání 

schvaluje 
program 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

ověřuje  
platnost volby 9 členů zastupitelstva obce Velká Chyška ve složení: 
Josef Zeman                                                  Antonín Zíka 
Ing. Martin Drs                                             Zdeněk Štěpánek 
Marta Kosová                                                Stanislav Princ 
Milan Krajíc                                                  Bc. Monika Krajícová 
Stanislav Střádal 

schvaluje 
složení slibů členů zastupitelstva obce 

jmenuje 
ověřovatele zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška 
Zdeňka Štěpánka a Stanislava Prince, zapisovatelku Martu Kosovou 

volí 
starostu obce – Josefa Zemana, 
místostarostu – Ing. Martina Drsa, 

předsedkyni kontrolního výboru- Martu Kosovou, 
členy – Zdeňka Štěpánka a Milana Krajíce, 
předsedu finančního výboru -  Antonína Zíku,  
členy -  Stanislava Prince a Bc. Moniku Krajícovou, 
předsedu stavební komise -  Stanislava Střádala, 
členy Stanislava Prince a Milana Krajíce. 

schvaluje 
Jednací řád zastupitelstva obce Velká Chyška 

Ing. Martin Drs, místostarosta      
Josef Zeman, starosta obce 

 

 

 



ZÁPIS 

z 2.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 25. listopadu 2010 od 19 
h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

___________________________________________________________________________ 

Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová, A. Zíka, M. Krajíc, Z. Štěpánek, S. Princ, S. Střádal,  Bc. 
Monika Krajícová 

Program:         
1. Zahájení. 
2. Inventarizační komise. 
3. Směrnice. 
4. Rozpočtové změny.  
5. Žádost paní Částkové.  
6. Žádost paní Staré. 
7. Kontejnery na tříděný odpad. 
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. Byla navržena a schválena inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou inventuru 
majetku obce ve složení:  

Předseda: Antonín Zíka 
Členové: Marta Kosová, Zdeněk Štěpánek, Stanislav Střádal. 

3. Dále byla schválena Směrnice o finanční kontrole a o vedení podrozvahových účtů, Směrnice 
o časovém rozlišení, Směrnice pro vedení DHM, Směrnice pro zpracování účetnictví a 
Směrnice pro provádění pokladních operací. 

4. Zastupitelstvo obce dále schválilo rozpočtové změny za měsíc listopad 2010 (volby ZO, 
školné a čerpání podle skutečnosti). 

5. Zastupitelstvo obce se zabývalo žádostí Jany Částkové, nar. 4. července 1955, bytem 
Roučkovice 74, Pacov, o přidělení obecního bytu do nájmu, žádost byla projednána a 
zamítnuta. 

6. Dále byla předložena Žádost Magdaleny Staré, bytem Hořepník, Panská 10, o pronájem 
restaurace ve Velké Chyšce, opět nebylo vyhověno. 

7. Poté bylo rozhodnuto o zakoupení 3 kontejnerů na tříděný odpad – 2x na sklo, 1x na papír, 
které budou umístěny u hasičské zbrojnice (zakoupí se od SOMPO, a.s.). 

Ověřovatelé zápisu:    Stanislav Střádal 
                                   Milan Krajíc 

USNESENÍ 
 
 z 2. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 25. listopadu 2010 od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje   
inventarizační komisi pro fyzickou a dokladovou inventuru majetku obce ve složení:   
Předseda: Antonín Zíka 
Členové: Marta Kosová, Zdeněk Štěpánek, Stanislav Střádal. 



schvaluje   
Směrnici o finanční kontrole a o vedení podrozvahových účtů, Směrnici o časovém rozlišení, Směrnici 
pro vedení DHM, Směrnici pro zpracování účetnictví a Směrnici pro provádění pokladních operací 

schvaluje   
rozpočtové změny za měsíc listopad 2010 (volby ZO, školné a čerpání podle skutečnosti) 

neschvaluje   
žádost paní Jany Částkové, nar. 4. července 1955, bytem Roučkovice 74, Pacov, o přidělení obecního 
bytu do nájmu 

neschvaluje   
žádost Magdaleny Staré, bytem Hořepník, Panská 10, o pronájem restaurace ve Velké Chyšce 

schvaluje   
zakoupení 3 kontejnerů na tříděný odpad 

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS  

z 3.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 28. prosince 2010 od 18 
h  v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 
___________________________________________________________________________ 

Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová, A. Zíka, M. Krajíc, Z. Štěpánek, S. Princ, S. Střádal,  Bc. 
Monika Krajícová 

Program:         
1. Zahájení. 
2. Předložení zápisů z finančního a kontrolního výboru. 
3. Rozpočtové změny.  
4. Rozpočtové provizorium. 

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 Antonín Zíka a Bc. Monika Krajícová. 

2. Předseda finančního výboru Antonín Zíka předložil zastupitelům obce zápis ze 
schůze  finančního výboru ze dne 25. listopadu  2010 týkající se kontroly pokladny obce, 
Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření za období od 1.1.2010 do 6. 12. 
2010 Mateřské školy Velká Chyška ze dne 6. prosince 2010 a Protokol o výsledcích 
veřejnosprávní kontroly hospodaření  za období od 1.1.2010 do 16.12.2010  TJ Stražiště 
Velká Chyška ze dne 16. prosince 2010, a  předsedkyně kontrolního výboru Marta Kosová 
předložila zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 27. prosince  2010. 

3. Byly schváleny rozpočtové změny za měsíc prosinec 2010 podle čerpání rozpočtu. 

4. Dále bylo přijato rozpočtové provizorium pro rok 2011 do schválení rozpočtu se zásadou, že 
běžné výdaje nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2010. 

Ověřovatelé zápisu:    Antonín  Zíka                                     
Bc.Monika Krajícová 
 
USNESENÍ 

z 3. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 28. prosince 2010 od 18 h v kanceláři 
Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání  

bere na vědomí   
zápisy finančního a kontrolního výboru 

schvaluje   
rozpočtové změny za měsíc prosinec 2010 podle čerpání rozpočtu 

schvaluje   
rozpočtové provizorium pro rok 2011 do schválení rozpočtu se zásadou, že běžné výdaje 
nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2010. 

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce 

 


