
 

 

  Zápisy ze zasedání po 
volbách do místního 
zastupitelstva 2009 
      
 
      

Rok 

2009 

Obec 
Obecní úřad Velká Chyška 

Rok 2009 



ZÁPIS 
 
z  21. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 30. ledna     2009  od 18 h 
v restauraci   ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová,   F. Roubal,  M. Krajíc,  Ing. M.Drs,  Z. Štěpánek a další 
dle Listiny přítomných 

Program:          
1. Zahájení. 
2.Stav účtů. 
3. Koupě nabíječky. 
4. Informace o spotřebě vody. 
5. Připravované granty. 
6. Informace o pracích na čp. 69, schválení úvěru. 
7. Poplatek za svoz TKO. 
8. Příspěvek na výmalbu kostela. 
9. Výše ceny nájemného v KZ. 
10.Rozpočet  obce na rok 2009. 
11. Různé, diskuse. 
12. 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 Ing. Martin Drs a Milan Krajíc.     

2. Starosta obce seznámil přítomné se stavy finančních prostředků na účtech obce Velká Chyška. 

3. Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi nabíječky se start.zdrojem. 

4. Dále byli přítomní seznámeni o spotřebě vody v posledních pěti letech, z čehož je patrno, že stále 
stoupá spotřeba vody z posily z Pacova. 

5. Starosta obce informoval o připravovaných grantech z Programu obnovy venkova z kraje Vysočina. 

6. Další informace se týkaly průběhu prací na budově čp. 69 a způsobu jejich financování. Dotace 
bude činit 13 010 000,- Kč, 1 645 000,- Kč zaplatí obec. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím 
střednědobého úvěru ve výši Kč 13 010 000,00 a střednědobého úvěru ve výši Kč 1 645 000,00, dále 
pak s vystavením 2 kusů fixní neavalované blankosměnky podepsané dlužníkem jako výstavcem a 
souhlasí s podpisem smlouvy o zajištění blankosměnkou.  
 
7. Zastupitelstvo obce  se zabývalo stanovením poplatku za svoz TKO. SOMPO účtuje částku ve výši 
571,- Kč, zastupitelé obce rozhodli o stanovení poplatku ve výši 450,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou 
v obci  nebo na 1 rekreační chalupu. Děti do 6 let věku jsou osvobozeny. 
 
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku na dokončení výmalby kostela sv. J. Křtitele 
v rámci „Finanční dotace na zachování a obnovu kulturní památky“ z kraje Vysočina 189 000,- Kč, což 
tvoří 20 % rozpočtu dle pravidel dotací. 
 
9. Výše ceny pronájmu v Kulturním zařízení ve Velké Chyšce byly stanoveny takto: 
Celý sál           3000,- Kč bez topení + náklady na energie 
                          4000,- Kč s topením + náklady na energie 
 
Vestibul           500,- Kč bez topení + náklady na energie 
                        1000,- Kč s topením + náklady na energie. 

10. Dále byl schválen rozpočet obce Velká Chyška ve výši 3 909 400,- Kč jako vyrovnaný. 



11. Starosta předložil  zájemcům k nahlédnutí postup při změně územního plánu, který je k dispozici 
na Obecním úřadě Velká Chyška. 
Diskutováno bylo o možnosti odkoupení budovy bývalého pohostinství čp. 122 od Jednoty, 
spotřebního družstva, a budovy špýcharu od ZD Velká Chyška.Starosta vyzval všechny k podání 
svých vyjádření, zda tyto budovy odkoupit či nikoliv a jak je případně využít.  
Přítomní se drtivou většinou shodli na tom, že by bylo třeba odkoupit budovu čp. 122 do vlastnictví 
obce, její využití např. bytová výstavba, penzion pro seniory, využití pro mateřskou školu /současnou 
mateřskou školu využít na byty/, naopak  budovu špýcharu neodkoupit, neboť vyžaduje značné 
finanční prostředky na její opravu. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Drs   Milan Krajíc   
 
USNESENÍ 
 
 z 21.zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 30.ledna    2009     od 18 h 
v restauraci     ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 
 
bere na vědomí   
stavy finančních prostředků na účtech obce Velká Chyška. 
 
schvaluje 
koupi nabíječky se start. zdrojem 
 
bere na vědomí 
výši spotřeby vody  
 
bere na vědomí 
připravované  granty z Programu obnovy venkova z kraje Vysočina 
 
bere na vědomí 
průběh prací na budově čp. 69 a způsobu jejich financování 

schvaluje 
 poskytnutí střednědobého úvěru ve výši Kč 13 010 000,00 a střednědobého úvěru ve výši Kč 
1 645 000,00, dále pak s vystavením 2 kusů fixní neavalované blankosměnky podepsané dlužníkem 
jako výstavcem a souhlasí s podpisem smlouvy o zajištění blankosměnkou 

schvaluje 
stanovení poplatku  za svoz TKO ve výši 450,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci  nebo na 1 
rekreační chalupu. Děti do 6 let věku jsou osvobozeny 

schvaluje 
poskytnutí příspěvku na dokončení výmalby kostela sv. J. Křtitele v rámci „Finanční dotace na 
zachování a obnovu kulturní památky“ z kraje Vysočina 189 000,- Kč, což tvoří 20 % rozpočtu dle 
pravidel dotací 

schvaluje 
výše cen pronájmu v Kulturním zařízení ve Velké Chyšce  takto: 
Celý sál           3000,- Kč bez topení + náklady na energie 
                          4000,- Kč s topením + náklady na energie 
Vestibul          500,- Kč bez topení + náklady na energie 
                       1000,- Kč s topením + náklady na energie 
schvaluje  
rozpočet obce Velká Chyška ve výši 3 909 400,- Kč jako vyrovnaný. 

Josef  Zeman, starosta obce  
Pavel Novotný, místostarosta obce 



ZÁPIS 
 
z  22. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 19. března  2009  od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová,   F. Roubal,  M. Krajíc,  Ing. M.Drs,  Z. Štěpánek, S. 
Princ, S.Střádal 
 
Program:          
1. Zahájení. 
2. E-Government v obcích – Czech POINT. 
3.  Smlouva o realizaci stavby a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
4.  Projekt čističky odpadních vod.  
5.  Vybavení víceúčelového zařízení. 
6.  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 Stanislav  Princ. 

2. Starosta obce  informoval o  možnosti podání žádosti o finanční prostředky z IOP- „E-Government 
v obcích  - Czech Point“. Zastupitelstvo obce  schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
základě Výzvy Ministerstva vnitra České republiky k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci 
Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“. 

3. Starosta obce  předložil Smlouvu o realizaci stavby a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
týkající se  stavby „Posílení vodovodu Velká Chyška“  , která by měla být uzavřena mezi investorem 
stavby – Obcí Velká Chyška a  vlastníky  dotčených pozemků.  

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektováním čističky odpadních vod. 

5.  Starosta obce dále informoval, že několik firem  požádal  o poskytnutí nabídky na vybavení 
víceúčelového zařízení – nábytek, rozhlas,…                    

Ověřovatelé zápisu:   František Roubal 
                                       Stanislav Princ 

USNESENÍ 
 
 z 22.zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 19. března  2009     od 19 h 
v kanceláře Obecního úřadu      ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje   
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě Výzvy Ministerstva vnitra České republiky 
k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government 
v obcích – Czech POINT“. 
 
schvaluje   
Smlouvu o realizaci stavby a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene týkající se  stavby „Posílení 
vodovodu Velká Chyška“  , která by měla být uzavřena mezi investorem stavby – Obcí Velká Chyška 
a  vlastníky  dotčených pozemků 
 
bere na vědomí 
projektování čističky odpadních vod 

Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 



USNESENÍ 
 
 z 22.zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 19. března  2009     od 19 h 
v kanceláře Obecního úřadu      ve Velké Chyšce  
 
Počet stran: 1 
 
- v ý p i s – 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 
 
schvaluje  

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě Výzvy Ministerstva vnitra České republiky 
k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government 
v obcích – Czech POINT“. 

Ve Velké Chyšce, dne 19. března 2009 

Josef  Zeman, starosta obce              
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 

z  23. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 9. dubna     2009  od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce  
 
Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová,   F. Roubal,  M. Krajíc,  Ing. M.Drs,  Z. Štěpánek, S. 
Princ, S.Střádal 

Program:       1. Zahájení. 
                        2. Smlouva o dílo.  
                        3. Úroky z investičních úvěrů. 
                        4. Prázdninový provoz MŠ. 
                        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 Stanislav Střádal. 
2. Zastupitelstvo obce  schválilo Smlouvu  o dílo č. 1/2009 uzavřenou mezi Obcí  Velká Chyška a 
Vltavotýnským nábytkem, s.r.o., Puchmayerova 225, Týn nad Vltavou týkající se dodávky a 
montáže  interiérového vybavení v Multifunkčním centru Velká Chyška, cena díla  je stanovena na 
částku 900 000,- Kč. 
3. Dále zastupitelstvo obce rozhodlo, že úroky z investičních úvěrů do doby uvedení pořizované 
investice do provozu  budou součástí nákladů investiční akce. 
4. Starosta obce seznámil přítomné se sdělením ředitelky Mateřské  školy Velká Chyška Libuše 
Markové o prázdninovém provozu MŠ – o letních prázdninách bude MŠ uzavřena z důvodu estetické 
úpravy vnitřních prostor, vybavení nábytkem, vymalování herny a třídy. 

Ověřovatelé zápisu:   Zdeněk Štěpánek  
                                     Stanislav Střádal 

USNESENÍ 
 z 23.zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 9. dubna  2009     od 19 h 
v kanceláře Obecního úřadu      ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje   
Smlouvu  o dílo č. 1/2009 uzavřenou mezi Obcí  Velká Chyška a Vltavotýnským nábytkem, s.r.o., 
Puchmayerova 225, Týn nad Vltavou, týkající se dodávky a montáže  interiérového vybavení 
v Multifunkčním centru Velká Chyška 

schvaluje 
úroky z investičních úvěrů do doby uvedení pořizované investice do provozu budou součástí nákladů 
investiční akce  
 
bere na vědomí 
prázdninový provoz Mateřské školy Velká Chyška – o letních prázdninách bude uzavřena 

Josef  Zeman, starosta obce      
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  24. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 21. května   2009  od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce 

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

Program:       1. Zahájení. 
                        2. Prodej parcely č. 1660/2. 
                        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   Stanislav Princ  a Ing. Martin Drs. 
 
2. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo prodej pozemkové parcely č. 1660/2, katastrální  území 
Velká Chyška, obec Velká Chyška, Ing. Luboši Slováčkovi, bytem Kladno – Rozdělov, Em. Zahrádky 
čp. 864, za cenu 13 500,- Kč.  
          
Ověřovatelé zápisu:   Stanislav Princ, Ing. Martin Drs   

USNESENÍ 
 
 z 24.zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 21. května 2009 od 19 h v kanceláře 
Obecního úřadu  ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 
 
schvaluje   
prodej pozemkové parcely č. 1660/2, katastrální  území Velká Chyška, obec Velká Chyška, Ing. 
Luboši Slováčkovi, bytem Kladno – Rozdělov, Em. Zahrádky čp. 864, za cenu 13 500,- Kč. 

Josef  Zeman, starosta obce 
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
z  25. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 11. června   2009  od 19 h 
v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce 

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

Program:       1. Zahájení. 
                        2. Zpráva o výsledku přezkoumávání  hospodaření obce  za rok 2008. 
                        3. Závěrečný účet obce. 
                        4. Informace o pracích na čp. 69. 
                        5. Reklamace silnice. 
                        6. Žádost V. Roubala. 
                        7. Rozpočtové změny. 
                        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   Zdeněk Štěpánek a František Roubal. 

2. Zastupitelstvo obce Velká Chyška bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumávání 
hospodaření obce Velká Chyška, IČ:00249289, za rok 2008 vypracovanou Odborem kontroly 
Krajského úřadu kraje Vysočina dne 20. května 2009, ze které vyplývá, že při přezkoumávání 
hospodaření obce Velká Chyška za rok 2008 byl zjištěn nedostatek, který nemá závažnosti 
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona  č. 420/2004 Sb. , o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /obec nedoručila krajskému 
úřadu zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2007, nesoulad mezi evidencí majetku s výpisem 
z listu vlastnictví 10001/. 

3. Zastupitelstvo obce projednalo  a schválilo závěrečný účet o ročním hospodaření obce a vyjádřilo 
souhlas s celoročním hospodařením, a  to s výhradami na základě Zprávy o výsledku přezkoumávání 
hospodaření obce Velká Chyška, IČ:00249289, za rok 2008 a přijalo opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků. 

4. Starosta obce informoval přítomné o průběhu prací na budově čp. 69 /bývalé školy/. 

5. Dále bylo hovořeno o stavu silnic mezi Velkou Chyškou a Samšínem a Velkou Chyškou směrem do 
„Hutí“, který je nutno reklamovat. 

6. Starosta obce předložil žádost Vratislava Roubala o odkoupení pozemků sousedících s čp. 52 a 10. 
Vyřízení této žádosti bylo odloženo, je nutno upřesnit a zidentifikovat dotčené parcely. 

7. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny za měsíc červen 2009. 

Ověřovatelé zápisu:   Zdeněk  Štěpánek , František Roubal 

 USNESENÍ 
 z 25.zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 11. června 2009     od 19 h 
v kanceláře Obecního úřadu      ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 
Zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška, IČ:00249289, za rok 2008 
vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina dne 20. května 2009, ze které 
vyplývá, že při přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2008 byl zjištěn nedostatek, 
který nemá závažnosti nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona  č. 420/2004 Sb. , o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí /obec 



nedoručila krajskému úřadu zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2007, nesoulad mezi 
evidencí majetku s výpisem z listu vlastnictví 10001/ 

schvaluje 
závěrečný účet o ročním hospodaření obce a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a  to 
s výhradami na základě Zprávy o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška, 
IČ:00249289, za rok 2008 a přijalo opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 

bere na vědomí 
- průběh prací na budově čp. 69 /bývalé školy/, 
- stav silnic mezi Velkou Chyškou a Samšínem a Velkou Chyškou směrem do „Hutí“, který je nutno 
reklamovat, 
- žádost Vratislava Roubala o odkoupení pozemků sousedících s čp. 52 a 10 

schválilo  
rozpočtové změny za měsíc červen 2009. 

  

Josef  Zeman, starosta obce 
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  26. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 16. července 2009  od 19 h  
v kanceláři Obecního úřadu  v multifunkčním objektu ve Velké Chyšce 

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

Program:       1. Zahájení. 
                        2. Kolaudace multifunkčního  objektu.                                          . 
                        3. Rozpočtové změny.    
                        4. Návrh smlouvy na prodej budovy čp. 122. 
                        5. Směrnice. 
                        6. Czech POINT. 
                        7. 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 Milan Krajíc. 

2. Starosta obce informoval o průběhu kolaudačního řízení  multifunkčního objektu ve Velké Chyšce, 
která proběhla dne 16. července 2009 od 9 h. Multifunkční objekt získal statut užívání, kolaudace 
proběhla bez připomínek. 

3. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové změny  za měsíc červenec 2009 /školné MŠ Lesná/. 

4. Dále starosta obce předložil návrh kupní smlouvy na prodej budovy čp. 122 ve Velké Chyšce, návrh 
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene na převod vlastnictví k pozemku p.č. st. 8/4 a 
zřízení věcných břemen na pozemku 8/2 doplněný o předkupní právo obce Velká Chyška na budovu 
č.p. 121 a pozemek 8/4. Zastupitelstvo obce schválilo úplatné nabytí nemovitosti čp. 122, úplatný 
převod nemovitosti – pozemek p.č. st. 8/4 a bezplatné zřízení věcného břemene týkající se pozemku 
p.č.st.8/2. 
 
5. Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici pro vedení  evidence dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku, drobného hmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku a zásob, 
Systém zpracování účetnictví, Směrnici o provádění pokladních operací a Směrnici o zabezpečení 
zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
s platností od 1. ledna 2009. 
 
Ověřovatelé zápisu:   Ing. Martin Drs, Milan Krajíc    

USNESENÍ 
 
 z 26.zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 16. července 2009     od 19 h 
v kanceláře Obecního úřadu  v multifunkčním objektu      ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 
průběh kolaudačního řízení  multifunkčního objektu ve Velké Chyšce 

schvaluje 
rozpočtové změny  za měsíc červenec 2009 

schvaluje  
úplatné nabytí nemovitosti čp. 122, úplatný převod nemovitosti – pozemek p.č. st. 8/4 a bezplatné 
zřízení věcného břemene týkající se pozemku p.č.st.8/2. 



schvaluje 
Směrnici pro vedení  evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného hmotného 
majetku, dlouhodobého finančního majetku a zásob, Systém zpracování účetnictví, Směrnici o 
provádění pokladních operací a Směrnici o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, s platností od 1. ledna 2009. 

Josef  Zeman, starosta obce 
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 17 .září  2009  od 19 h  
v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

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

Program:       1. Zahájení. 
                        2. Předložení zápisu kontrolního výboru.  
                        3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.  
                        4. Rozpočtové změny. 
                        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  Střádal a Stanislav Princ. 

2. Předsedkyně  kontrolního výboru Marta Kosová předložila zastupitelům obce  zápis ze schůze 
kontrolního výboru zastupitelstva obce  Velká Chyška konané dne 30.  června 2009. 

3.  Starosta obce seznámil přítomné  s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška 
za rok 2009, které se uskutečnilo dne 14. září 2009  za přezkoumané období od 1. ledna 2009 do 30. 
června 2009, které provedl  Lukáš Tvrz, Dis, kontrolor Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor 
kontroly, Jihlava,  nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

4. Byly schváleny rozpočtové změny za měsíc září 2009 /školné MŠ – Lesná, výdaje dle čerpání 
rozpočtu/. 

Ověřovatelé zápisu:   Stanislav Střádal, Stanislav Princ 

USNESENÍ 
 
 z 27. zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 17. září  2009     od 19 h 
v kanceláře Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 
zápis ze schůze kontrolního výboru zastupitelstva obce  Velká Chyška konané dne 30.  června 2009 

bere na vědomí 
výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2009 

schvaluje 
rozpočtové změny za měsíc září 2009 

Josef  Zeman, starosta obce 
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 25 .září  2009  od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

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

Program:       1. Zahájení. 
                        2. Nabídka IT na zřízení Czech point místa. 
                        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   Milan Krajíc a Stanislav Střádal. 

2. Zastupitelstvo obce se zabývalo výběrem firmy na zřízení Czech point místa – „Typový projekt – 
Czech point – kontaktní místo plná verze“. Po posouzení  nabídek byla vybrána firma INTECO 
Computers, Ing. Bohumila Koblicová, Makovského 1205/31, 163 00 Praha 6. 

Ověřovatelé zápisu:  Milan Krajíc, Stanislav Střádal  

USNESENÍ 

 z 28. zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 25. září  2009     od 19 h 
v kanceláře Obecního úřadu   ve Velké Chyšce  
 
Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 

nabídku firmy INTECO Computers, Ing. Bohumila Koblicová, Makovského 1205/31, 163 00 Praha 
6  na zřízení Czech point místa „Typový projekt – Czech point – kontaktní místo plná veze“ 

Josef  Zeman, starosta obce 
Pavel Novotný, místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 8. října  2009  od 19 h v kanceláři 
Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, P. Novotný, M. Kosová,     M. Krajíc,  Ing. M.Drs,   S. Princ  Z. Štěpánek , 
Program:       1. Zahájení. 
                        2. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině – MŠ Velká Chyška 
                        3. Dohoda  o spolupráci. 
                        4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 
                        5. Vyhláška o místním poplatku za svoz TKO 
                        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 Princ  a Zdeněk Štěpánek. 

2. Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 10. října 2002 
příspěvkové organizace Obce Velká Chyška Mateřské školy Velká Chyška a Příloha č. 2 ke Zřizovací 
listině příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Chyška. Zastupitelstvo obce je schválilo. 

3. Dále se zastupitelstvo obce zabývalo Dohodou o spolupráci  mezi Občanským sdružením Dveře 
Pacov, zast. Libuší Kremsovou, DiS, se sídlem Přáslavice 11, a Obcí Velká Chyška, která se  týká 
využívání prostor Multifunkčního objektu v obci Velká Chyška pro  účely v oblasti 
volnočasových  aktivit, výchovy a vzdělávání- vždy na základě předchozí domluvy a schválení. Tato 
Dohoda o spolupráci byla schválena. 

4. Dalším bodem jednání byla Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí 
Velká Chyška a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
týkající se umístění nového kabelového vedení NN  na pozemku p.č. PK 1696/2 v k.ú. Velká Chyška. 
Tato smlouva  byla schválena. 

5.Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Ověřovatelé zápisu:  Stanislav Princ, Zdeněk Štěpánek   

USNESENÍ 
 
 z 29. zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 8. října   2009     od 19 h 
v kanceláře Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 10. října 2002 příspěvkové organizace Obce Velká Chyška 
Mateřské školy Velká Chyška a Přílohu č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská 
škola Velká Chyška 

schvaluje  
Dohodu o spolupráci  mezi Občanským sdružením Dveře Pacov, zast. Libuší Kremsovou, DiS, se 
sídlem Přáslavice 11, a Obcí Velká Chyška, která se  týká využívání prostor Multifunkčního objektu 
v obci Velká Chyška pro  účely v oblasti volnočasových  aktivit, výchovy a vzdělávání- vždy na základě 
předchozí domluvy a schválení 

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, 370 49 České Budějovice, týkající se umístění 
nového kabelového vedení NN  na pozemku p.č. PK 1696/2 v k.ú. Velká Chyška. 

schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku Obce Velká Chyška.č 1/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Josef  Zeman, starosta obce 
Pavel Novotný, místostarosta obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 
 
z  30. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 15. prosince   2009  od 19 h  
v kanceláři Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

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

Program:         1. Zahájení. 
                        2. Inventarizační komise. 
                        3. Rozpočtové změny. 
                        4. Rozpočtové provizorium. 
                        5. Smlouva o budoucí smlouvě o  zřízení  práva odpov. věcnému břemenu. 
                        6. Závěr.  
                    
1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů 
zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla jmenována Marta Kosová, 
ověřovateli zápisu   Milan Krajíc a Zdeněk Štěpánek. 
2. Byla navržena a  schválena inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou  inventuru majetku 
obce, jejími členy jsou Marta Kosová, Zdeněk Štěpánek, František Roubal  a předseda Ing. Martin 
Drs. 
3. Zastupitelstvo obce schválilo  rozpočtové změny za měsíce listopad a prosinec 2009 /školné Pacov, 
výdaje dle čerpání rozpočtu/. 
4.Dále bylo přijato rozpočtové provizorium pro rok 2010 do schválení rozpočtu s těmito 
zásadami:        - nebudou zahajovány investiční akce 
                        - výdaje nepřesáhnou měsíčně 1/12 výdajů roku 2009. 
5. Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě 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 formou věcného břemene umožnění  zřídit právo 
umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – 
spočívající v umístění nového kabelového vedení NN  - pozemek parc.č. PK 1636 v k.ú. Velká 
Chyška. 

Ověřovatelé zápisu:  Milan Krajíc, Zdeněk Štěpánek   

USNESENÍ  
 z 30. zasedání zastupitelstva  obce Velká Chyška, konaného dne 15. prosince   2009   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, jejími členy jsou Marta 
Kosová, Zdeněk Štěpánek, František Roubal  a předseda Ing. Martin Drs. 
schvaluje 
rozpočtové změny za měsíce listopad a prosinec 2009 /školné Pacov, výdaje dle čerpání rozpočtu/ 
schvaluje 
rozpočtové provizorium pro rok 2010 do schválení rozpočtu s těmito zásadami:                        - 
nebudou zahajovány investiční akce 
výdaje nepřesáhnou měsíčně 1/12 výdajů roku 2009 

schvaluje 
Smlouvu o budoucí smlouvě 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 formou 
věcného břemene umožnění  zřídit právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy – spočívající v umístění nového kabelového vedení NN  - 
pozemek parc.č. PK 1636 v k.ú. Velká Chyška. 

Josef  Zeman, starosta obce,  
Pavel Novotný, místostarosta obce 


