
 

 

  Zápisy ze zasedání po 
volbách do místního 
zastupitelstva 2011 
      
 
      

Rok 

2011 

Obec 
Obecní úřad Velká Chyška 

Rok 2011 



ZÁPIS 

z 4.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 20. ledna 2011 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 a J. 

Martínek  

Program: 1. Zahájení. 

  2. Žádost ÚSP. 

  3. Vyjádření ZD. 

  4. Žádost J. Štěpánka. 

  5. Žádost P. Novotného. 

  6. Informace knihovnice.  

  7. Souhlas s veřejnoprávní smlouvou. 

  8. Obec jako plátce DPH. 

  9. Závěr.     

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 8 
členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli byli určeni Stanislav Střádal 
a Milan Krajíc.  

2. Na úvod pohovořila paní Tomanová z ÚSP z Těchobuze o možnosti postavit pod záštitou 
Krajského úřadu kraje Vysočina a MPSV 1-2 chráněné domy pro osoby s mentálním 
postižením na území obce Velká Chyška a vznesla dotaz, zda by bylo  možné za tímto 
účelem  odkoupit zasíťovanou stavební parcelu a požádala o sdělení výsledku do 10 dnů.  

3. Starosta obce seznámil přítomné s vyjádřením ZD ze dne 17. ledna 2011 týkající se veřejné 
cesty p.č. 1640 v lokalitě Vávrovy pole – Brůdek, kde je uvedeno, že dle vyjádření 
pozemkového úřadu se v obci Velká Chyška plánuje provedení pozemkové úpravy v roce 
2014; pokud by obec trvala na obnovení cesty před provedením pozemkové úpravy, bylo by 
nutné zažádat pozemkový úřad o její vyznačení v půdním bloku a poté by na této parcele ZD 
ukončilo svou činnost.  Z tohoto důvodu  starosta a místostarosta navštíví Katastrální úřad 
v Pelhřimově,  aby  parcela p.č. 1640 byla v terénu  vytýčena  a dále sloužila ke svému účelu 
jako cesta.  

4. Pak starosta předložil žádost Jaroslava Štěpánka o pronájem místnosti bývalé knihovny. Bylo 
rozhodnuto, že žádosti bude vyhověno a  nájemce bude seznámen s cenou 200,- Kč 
měsíčně.  

5. Dalším bodem byla žádost Pavla Novotného o pronájem rybníka „Ovčín“ na p.č. 861 o výměře 
2680 m2 a to formou podnájemní smlouvy. Obec vyvěsí záměr pronájmu tohoto pozemku na 
úřední desku.  

6. Starosta obce předložil seznam knih MLK navržených k odpisu knihovnicí J. Hojkovou a to 
z důvodu jejich stáří a poškození, s tímto zastupitelstvo obce souhlasí.  

7. Dále zastupitelstvo obce rozhodlo o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
Velkou Chyškou a městem Pacov, jejímž předmětem je projednávání přestupků podle 
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

8. Starosta v závěru oznámil, že obec Velká Chyška se stává od 1. 2. 2011 plátcem DPH. 
 

Ověřovatelé zápisu:  Stanislav Střádal      Milan Krajíc 

 



USNESENÍ 

 z 4. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 20. ledna  2011 od 19 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí   

žádost ÚSP o odkoupení zasíťované stavební parcely k účelu výstavby 1-2 chráněných domů pro 

osoby s mentálním postižením 

bere na vědomí   

vyjádření ZD ze dne 17. ledna 2011 týkající se veřejné cesty p.č. 1640 v lokalitě Vávrovy pole – 

Brůdek 

schvaluje   

žádost J. Štěpánka o pronájem místnosti bývalé knihovny  

schvaluje   

záměr pronájmu pozemku  p.č. 861  

schvaluje   

seznam knih k odpisu 

schvaluje   

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Velká Chyška a městem Pacov,  jejímž předmětem je 

projednávání přestupků podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 

bere na vědomí   

informaci, že obec Velká Chyška se stává od 1. února 2011 plátcem DPH. 

 

Ing. Martin Drs, místostarosta     Josef Zeman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 

z 5.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. ledna 2011 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,  Bc. M. 

Krajícová  

Program: 1. Zahájení. 

  2. Vyjádření k žádosti paní Tomanové. 

  3. Dotace. 

  4. Informace o lesích. 

  5. Závěr.  

1. zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 8 
členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli byli určeni Zdeněk  
Štěpánek a Stanislav Princ.   

2. K ústní žádosti paní Tomanové z ÚSP z Těchobuze o možnosti postavit pod záštitou 
Krajského úřadu kraje Vysočina a MPSV 1-2 chráněné domy pro osoby s mentálním 
postižením na území obce Velká Chyška se zastupitelstvo vyjádřilo, že zasíťovanou stavební 
parcelu v obci k tomuto účelu neposkytne.   

3. Starosta obce seznámil přítomné s možnostmi čerpání dotací  z Via Rustica Leader na úpravu 
veřejných prostranství (chodníky, zelené plochy apod.) ve výši 70% z max. částky 800 000,- 
Kč bez DPH a z Programu rozvoje kraje Vysočina na obnovu kulturních památek  - obec se 
podílí nejméně 20% z celkových nákladů obnovy v daném kalendářním roce nebo minimální 
částkou ve výši 140 000,- Kč. 

4. Místostarosta pohovořil o stavu v obecních lesích a na doporučení Ing. Čečáka  je nutno těžit 
na několika místech.   

 

Zdeněk Štěpánek 

Stanislav Princ 

USNESENÍ 

 z 5. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 27. ledna 2011 od 19 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

nesouhlasí    

s poskytnutím zasíťované stavební parcely pro ÚSP Těchobuz 

bere na vědomí   

možnosti čerpání dotací 

bere na vědomí 

stav v obecních lesích   

Ing. Martin Drs, místostarosta     Josef Zeman, starosta obce 



ZÁPIS 

z 6.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 10. února 2011 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,  Bc. M. 

Krajícová, S. Střádal 

Program: 1. Zahájení. 

  2. Rozpočet 2011. 

  3. Žádost o přidělení bytu. 

  4. Žádost o pronájem restaurace. 

  5. Mimořádná splátka úvěru.     

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 9 
členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Antonín 
Zíka a Bc. Monika Krajícová.  

2. Starosta obce předložil rozpočet obce Velká Chyška, a to ve výši  3 512 114,- Kč, který byl 
schválen jako vyrovnaný.  

3. Starosta obce předložil žádost manželů Milana  a Jaroslavy Švecových, Útěchovice čp. 11, o 
přidělení bytu v domě čp. 106 ve Velké Chyšce.  Pronájem nebyl schválen. 

4. Dále starosta obce seznámil přítomné se žádostí Jaromíra Dvořáka, bytem Pacov, Nám. 
Svobody čp. 320, o pronájem restaurace ve Velké Chyšce. Žádosti nebylo vyhověno.  

5. Poté bylo hovořeno o možnosti mimořádné splátky úvěru na opravu budovy čp. 69, vzhledem 
k tomu, že na účtu je dostatek finančních prostředků, zastupitelstvo obce schválilo 
mimořádnou splátku ve výši 310 000,- Kč. 
 

Ověřovatelé zápisu: Antonín Zíka          Bc. Monika Krajícová 

USNESENÍ 

 z 6. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 10. února 2011 od 19 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

Schvaluje 

rozpočet obce Velká Chyška ve výši   3 512 114,- Kč jako vyrovnaný 

Neschvaluje 

žádost manželů Milana  a Jaroslavy Švecových, Útěchovice čp. 11, o přidělení bytu v domě čp. 106 ve 

Velké Chyšce   

neschvaluje  

žádost Jaromíra Dvořáka, bytem Pacov, Nám. Svobody čp. 320, o pronájem restaurace ve Velké 

Chyšce 

schvaluje 

mimořádnou  splátku úvěru na opravu budovy čp. 69 ve výši 310 000,- Kč. 

 

Ing. Martin Drs, místostarosta     Josef Zeman, starosta obce 

 



ZÁPIS 

z 7.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. března  2011 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 

a Josef Martínek 

Program: 1. Zahájení. 

  2. Cesta p.č.1640. 

  3. Prodej části parcely č. 1692/2. 

  4. Smlouva o výpůjčce betlému.  

  5. Dar Centru LADA. 

  6. Podnájem rybníka Ovčín. 

  7. Žádost o byt. 

  8. Hospodářský výsledek roku 2010 – MŠ Velká Chyška. 

  9. Závěr.      

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 8 
členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Zdeněk 
Štěpánek  a Milan Krajíc.  

2. Zastupitelstvo obce na návrh Pozemkového úřadu Pelhřimov v součinnosti se Zemědělským 
družstvem Velká Chyška  jednohlasně rozhodlo o vytýčení p.č. 1640 jako prozatímní řešení 
občasného přejezdu. Toto vytýčení se provede po sklizni zemědělské plodiny na pozemku, 
nejpozději k 1. říjnu 2011. Zemědělské družstvo Velká Chyška bude požádáno o odpověď.  

3. Starosta obce předložil žádost Františka Mařince, Velká Chyška čp. 107 o odkoupení 23 m2 
z parcely č. 1692/2. Geometrický plán byl dodán. Zastupitelstvo obce s prodejem jednohlasně 
souhlasí, veškeré náležitosti si vyřizuje na své náklady kupující. 

4. Starosta obce předložil návrh Smlouvy mezi Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a 
Obcí Velká Chyška o výpůjčce Betlému lidového do 20.12.2020 . Zastupitelstvo obce  
jednohlasně  souhlasí s uzavřením této smlouvy.  

5. Dále zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně  Darovací smlouvu uzavíranou mezi Centrem 
LADA – občanským sdružením pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, se 
sídlem Pacov, Nádražní 362, zast. Janou Moravcovou,  a Obcí Velká Chyška  týkající se 
poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč pro účely krytí nákladů spojených s provozem a 
přístavbou Centra LADA, o.s. 

6. Poté  se zastupitelstvo obce zabývalo  schválením podnájmu  rybníka – p.č. 861. Žádost byla 
podána pouze jedním zájemcem a to Pavlem Novotným, Velká Chyška čp. 35. Zastupitelstvo 
obce jednohlasně rozhodlo, že Podnájemní smlouva bude uzavřena  s výše uvedeným do 31. 
prosince 2014. Nájemné bude činit 1200,- Kč za rok.  

7. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pronájem bytu v čp. 106 ve Velké Chyšce a to 
Jaroslavu Juklíčkovi, Velká Chyška 130. 

8. Na závěr byli přítomní seznámeni s Hospodářským výsledkem roku 2010 Mateřské školy 
Velká Chyška a zastupitelstvo obce  jednohlasně souhlasí s návrhem na převedení 
zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2010  do rezervního fondu školy.  

 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Štěpánek  Milan Krajíc 

 



USNESENÍ 

 z 7. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 24. března  2011 od 19 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 

vytýčení p.č. 1640 jako prozatímní řešení občasného přejezdu, toto vytýčení se provede po sklizni 

zemědělské plodiny na pozemku, nejpozději k 1. říjnu 2011./Zemědělské družstvo Velká Chyška bude 

požádáno o odpověď./  

schvaluje 

žádost Františka Mařince, Velká Chyška čp. 107 o odkoupení 23 m2  z parcely  č. 1692/2 

schvaluje 

Smlouvu mezi Královskou kanonií premonstrátů na Strahově  a Obcí Velká Chyška  o výpůjčce  

Betlému lidového do 20.12.2020 

schvaluje 

Darovací smlouvu uzavíranou mezi Centrem LADA – občanským sdružením pro pomoc lidem 

s mentálním a kombinovaným postižením, se sídlem Pacov, Nádražní 362, zast. Janou Moravcovou  a 

Obcí Velká Chyška  týkající se poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč pro účely krytí nákladů 

spojených s provozem a přístavbou Centra LADA, o.s. 

schvaluje 

Podnájemní smlouvu mezi Obcí Velká Chyška a Pavlem Novotným v trvání do 31. prosince 2014 

týkající se podnájmu  rybníka – p.č. 861 ve Velké Chyšce. Nájemné bude činit 1200,- Kč za rok 

schvaluje 

pronájem bytu v čp. 106 ve Velké Chyšce a to Jaroslavu Juklíčkovi, Velká Chyška 130 

bere na vědomí 

Hospodářský výsledek roku 2010  Mateřské školy Velká Chyška 

schvaluje 

návrh na převedení zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2010 do rezervního fondu 

Mateřské školy Velká Chyška.  

 

 

 

Ing. Martin Drs, místostarosta     Josef Zeman, starosta obce 

 

 



ZÁPIS 

z 8.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 12. května 2011 od 19 h  v kanceláři 

Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

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

Monika Krajícová 

Program: 1. Zahájení. 

  2. Závěrečný účet obce. 

  3. Kupní smlouva – bezdrátová síť WAN. 

  4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. 

  5. Žádost ZD Velká Chyška. 

  6. Řád veřejného pohřebiště. 

  7. Vodovodní řád.  

  8. Žádost V. Roubala.  

  9. Závěr.      

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 8 
členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Stanislav 
Střádal a Zdeněk Štěpánek .  

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

3. Starosta obce předložil návrh Kupní smlouvy  mezi Obcí Velká Chyška /prodávající/  a 
Svazkem obcí mikroregionu Stražiště, nám. Svobody 320, Pacov, zast. předsedou Bc. 
Lukášem Vlčkem, DiS. /kupující/  týkající se prodeje bezdrátové sítě WAN inv. č. 199-226 
sloužící k připojení veřejných a soukromých subjektů k internetu a k vzájemnému propojení 
obcí mikroregionu Stražiště – sever za kupní cenu ve výši 1,- Kč. Zastupitelstvo obce 
jednohlasně schválilo uzavření této smlouvy.  

4. Členové zastupitelstva byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Velká Chyška, IČO 00249289, za rok 2010 vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu 
kraje Vysočina ze dne 23. března 2011, ze které vyplývá, že při přezkoumávání hospodaření 
obce Velká Chyška za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

5. Starosta obce  předložil návrh Smlouvy o právu k provedení stavby mezi Obcí Velká Chyška a  
Zemědělským družstvem  Velká Chyška týkající se  realizace stavby „Hnojiště a senážní žlab“ 
a to na pozemcích  p.č. 9091/1 a p.č. 1665 v k.ú. Velká Chyška.  Zastupitelstvo obce po 
seznámení s návrhem smlouvy se jednomyslně shodlo na tom, že za podmínek uvedených ve 
smlouvě nesouhlasí.  

6. Dále zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo Řád veřejného pohřebiště. 
7. Dále bylo hovořeno o revizi vodovodního řádu spojenou s opravou nadzemních i podzemních 

hydrantů.  
8. Poté byli přítomní seznámeni se Žádostí Vratislava Roubala o povolení překopu  silnice mezi 

garáží a hospodářským stavením za účelem výměny el.kabelu  za el. přípojku.  
 

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Střádal   Zdeněk Štěpánek 

 

 

 



USNESENÍ 

 z 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 12. května 2011 od 19 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 

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

výhrad.  

schvaluje 

uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Velká Chyška /prodávající/  a Svazkem  obcí mikroregionu 

Stražiště, nám. Svobody 320, Pacov, zast. předsedou Bc. Lukášem Vlčkem, DiS. /kupující/  týkající se 

prodeje bezdrátové sítě WAN inv. č. 199-226 sloužící k připojení veřejných a soukromých subjektů 

k internetu a k vzájemnému propojení obcí mikroregionu Stražiště – sever za kupní cenu ve výši 1,- Kč 

bere na vědomí 

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, IČO 00249289,  za rok 2010 

vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 23. března 2011, ze které 

vyplývá, že při přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky 

neschvaluje 

Smlouvu o právu k provedení stavby mezi Obcí Velká Chyška a  Zemědělským družstvem  Velká 

Chyška týkající se  realizace stavby „Hnojiště a senážní žlab“ a to na pozemcích  p.č. 9091/1 a p.č. 

1665 v k.ú. Velká Chyška  

schvaluje 

Řád veřejného pohřebiště 

 

 

 

 

Ing. Martin Drs, místostarosta     Josef Zeman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 

z 9.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 16. června 2011 od 19 h  v kanceláři 

Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

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

Bc. Monika Krajícová 

Program: 1. Zahájení. 

  2. Navrhovaná stavby silážního žlabu.  

  3. Závěr.    

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 9 
členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Milan 
Krajíc a  Stanislav Princ. 
 

2. Zastupitelstvo obce projednalo společně se statutárními zástupci Zemědělského družstva 
Velká Chyška umístění navrhované stavby silážního žlabu na parcelách č. 909/1 a 1665. 
V návaznosti na územní plán obce a po dohodě se ZD Velká Chyška zastupitelstvo obce 
souhlasí jednomyslně s umístěním této stavby za podmínek, které budou sepsány ve smlouvě 
mezi Obcí Velká Chyška a ZD Velká Chyška (výměna pozemků za zastavěné plochy).  

 

Ověřovatelé zápisu: Milan Krajíc    Stanislav Princ 

 

USNESENÍ 

 z 9. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 16. června  2011 od 19 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

souhlasí  

jednomyslně s umístěním této stavby za podmínek, které budou sepsány ve smlouvě mezi Obcí Velká 

Chyška a ZD Velká Chyška (výměna pozemků za zastavěné plochy).  

 

 

 

 

Ing. Martin Drs, místostarosta     Josef Zeman, starosta obce 

 

 

 

 



ZÁPIS 

z 10.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 15. září  2011 od 18 h  v kanceláři 

Obecního úřadu   ve Velké Chyšce 

Přítomni: J. Zeman, Ing. M. Drs, M. Kosová,  A. Zíka,M. Krajíc a Bc. Monika Krajícová 

Program: 1. Zahájení. 

  2. Předložení zápisů z finančního a kontrolního výboru. 

  3. Umístění trafostanice. 

  4. Oznámení SOMPO.  

  5. Informace o vytýčení parcely č. 1640. 

  6. Upozornění pro občany.    

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 6 členů 

zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Antonín  Zíka a Bc. 

Monika Krajícová.  

2.  Předseda finančního výboru Antonín Zíka předložil zastupitelům obce zápis ze schůze  finančního 

výboru ze dne 20. června  2011 týkající se kontroly pokladny obce a kontroly plnění rozpočtu, a  

předsedkyně kontrolního výboru Marta Kosová předložila zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 

7. července  2011.  

3. Zastupitelé obce se zúčastnili jednání mezi p. Nacházelem a zástupci E.ON týkající se umístění 

trafostanice v prostoru truhlárny p. Nacházela. Trafostanice by se měla nacházet na pozemku p. 

Nacházela, který sousedí s pozemkem obce.  

4.  SOMPO informovalo o podzimním svozu nebezpečných odpadů, který proběhne v obci  dne 4. 

října 2011.   

5. Starosta informoval přítomné o tom, že proběhlo vytýčení parcely č. 1640 v souladu s územním 

plánem obce (cesta nebo-li občasný přejezd – lokalita Vávrovy pole – Brůdek).  

6. Zastupitelstvo obce upozorňuje občany na dodržování vyhlášky týkající se volného pobíhání psů a 

na zákaz zakládání skládek odpadů, zejména u hřbitova a u hřiště.  

 

Ověřovatelé zápisu:Antonín Zíka       Bc. Monika Krajícová  

 

USNESENÍ 

 z 10. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 15. září  2011 od 18 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 

zápisy z finančního a kontrolního výboru 

 



bere na vědomí 

umístění trafostanice v prostoru truhlárny p. Nacházela, která  by se měla nacházet na pozemku p. 

Nacházela, který sousedí s pozemkem obce 

bere na vědomí 

informaci o podzimním svozu nebezpečných odpadů, který proběhne v obci dne 4. října 2011 

bere na vědomí 

vytýčení parcely č. 1640 v souladu s územním plánem obce (cesta nebo-li občasný přejezd – lokalita 

Vávrovy pole – Brůdek) 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Drs, místostarosta     Josef Zeman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 

z 11.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 8. prosince  2011 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 

Program: 1. Zahájení. 

  2. Pověření starosty. 

  3. Rozpočtová opatření č. 1-6. 

  4. Vyřazování majetku z důvodu přípravy odepisování.  

  5. Rozpočtový výhled a rozpočtové provizorium.  

  6. Směrnice.  

  7. Předložení protokolů o kontrolách a zápisu finančního výboru.  

  8. Cena vodného. 

  9. Ceník prací na dohody o provedení práce.  

  10. Inventarizační komise. 

  11. Dílčí přezkoumání hospodaření obce.  

  12. Stanovení nájemného – Ovčín. 

  13. Závěr.    

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Zeman. Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů 

zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Stanislav Střádal  a 

Milan  Krajíc.  

2. Zastupitelstvo obce jednohlasně pověřuje starostu obce Josefa Zemana ke schvalování 

rozpočtových změn, pokud o tomto nerozhodne  zastupitelstvo obce z důvodu, že se nekonalo.   

3. Dále byla zastupitelům obce předložena Rozpočtová opatření č. 1 – 6 schválená p. starostou, se 

kterými zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí. 

4. Zastupitelstvo obce dále jednohlasně schválilo vyřazování majetku z důvodu  přípravy odepisování 

/skládka TKO, biologické rybníky,…/ 

5. Dále se zastupitelstvo obce Velká Chyška zabývalo rozpočtovým výhledem  – během 2-5 let se 

nepočítá s úvěrem na investiční akce. Dále bylo přijato rozpočtové provizorium pro rok 2012 do 

schválení rozpočtu se zásadou, že běžné výdaje nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2011.  

6. Poté byly jednohlasně schváleny Směrnice – Odepisování dlouhodobého majetku, Směrnice – pro 

provedení inventarizace, Směrnice - Evidence, účtování a oceňování zásob, Reálná hodnota – 

směrnice; Rezervy.  

7. Předseda finančního výboru předložil přítomným Protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly 

hospodaření za období od 1.7.2011 do 6. 12.2011 mateřské školy Velká Chyška , Protokol o 

výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření za období od 1.1. 2011 do 6.12. 2011  TJ Stražiště 

Velká Chyška a Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 30. listopadu 2011. 



 

8. Zastupitelstvo obce se zabývalo stanovením poplatku za vodné, který jednomyslně stanovili na  8,- 

Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, 18,- Kč/m3 + DPH  pro ZD Velká Chyška. 

9. Poté bylo hovořeno o Ceníku prací na dohody o provedení práce, který byl jednomyslně schválen 

s účinností od 1. ledna 2012. 

10. Byla navržena a jednomyslně schválena inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou 

inventuru majetku obce ve složení:   

Předseda: Antonín Zíka 

Členové: Marta Kosová, Zdeněk Štěpánek 

11. Starosta obce seznámil se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, které 

proběhlo dne 10. listopadu 2011 Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina a při kterém 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  

12. Starosta obce upozornil na nutnost změnit výši nájemného v Podnájemní smlouvě  uzavíranou 

s Pavlem Novotným, nájemné bylo jednomyslně stanoveno na  1000,- Kč za rok. 

 

Ověřovatelé zápisu:      Stanislav Střádal  Milan Krajíc 

USNESENÍ 

 z 11. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 8. prosince 2011 od 19 h v kanceláři 

Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

souhlasí 

s pověřením p. starosty Josefa Zemana  ke schvalování rozpočtových opatření v době, pokud o tomto 

nerozhodne  zastupitelstvo obce z důvodu, že se nekonalo  

souhlasí 

s Rozpočtovými  opatřeními  č. 1 – 6 schválená p. starostou 

schvaluje 

vyřazování majetku z důvodu  přípravy odepisování /skládka TKO, biologické rybníky,…/ 

schvaluje 

rozpočtové provizorium pro rok 2012 do schválení rozpočtu se zásadou, že běžné výdaje 

nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2011 

schvaluje 

Směrnici – Odepisování dlouhodobého majetku, Směrnici – pro provedení inventarizace, Směrnici - 

Evidence, účtování a oceňování zásob, Reálná hodnota – směrnici; Rezervy 

bere na vědomí 

Protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření za období od 1.7. 2011 do 6. 12.2011 

mateřské školy Velká Chyška, Protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření za období od 



1.1. 2011 do 6.12. 2011  TJ Stražiště Velká Chyška a Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 30. 

listopadu 2011, předložené předsedou finančního výboru 

schvaluje 

poplatek ve výši 8,- Kč/m3 včetně DPH  pro fyzickou osobu, 18,- Kč/m3  + DPH pro ZD Velká Chyška 

schvaluje 

Ceník prací na dohody o provedení práce od 1. ledna 2012 

schvaluje 

 inventarizační komisi pro fyzickou a dokladovou inventuru majetku obce ve složení:   

Předseda: Antonín Zíka 

Členové: Marta Kosová, Zdeněk Štěpánek, Stanislav Střádal 

bere na vědomí 

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška, které proběhlo dne 10. listopadu 

2011 Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina a při kterém nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky  

schvaluje 

výši nájemného vyplývající z Podnájemní smlouvy s Pavlem Novotným na 1000,- Kč za rok 

 

 

 

 

Ing. Martin Drs, místostarosta     Josef Zeman, starosta obce 

 


