
 

 

  

Zápisy ze zasedání po 
volbách do místního 
zastupitelstva 2012 
      
 
      

Rok 

2012 

Obec 
Obecní úřad Velká Chyška 

Rok 2012 



 ZÁPIS 

z 12.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna  2012 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. Zápis kontrolního výboru. 

                        3. Žádost SDH. 

                        4. 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 Stanislav Princ. 

2. Předsedkyně kontrolního výboru předložila zápis ze schůze kontrolního výboru konaného 

dne 30. prosince 2011. 

3. Dále starosta obce předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 36000,- Kč 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Velká Chyška na 

vypracování a vyřízení stavebního povolení na nástavbu hasičské zbrojnice ve Velké Chyšce. 

Poskytnutí příspěvku ve výši 36000,- Kč  zastupitelé obce jednomyslně schválili. 

Ověřovatelé zápisu:     Zdeněk Štěpánek                 

                                     Stanislav Princ                                                      

 USNESENÍ 

z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 24. ledna  2012 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 

zápis z kontrolního výboru ze dne 30. prosince 2011 

schvaluje 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 36000,- Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Sboru dobrovolných hasičů Velká Chyška na vypracování a vyřízení stavebního povolení na 

nástavbu hasičské zbrojnice ve Velké Chyšce 

 

  

 

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce 

 



ZÁPIS 

z 13.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 7. února 2012 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. Rozpočet obce. 

                        3. Dopravní značení v obci. 

                        4. 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 Antonín 

Zíka a Zdeněk Štěpánek. 

2. Starosta obce předložil návrh rozpočtu  obce Velká Chyška, a to ve výši  4 100 000,- Kč, 

který je vyrovnaný. 

3.Starosta obce seznámil přítomné s Protokolem   Odboru dopravy Městského úřadu Pacov ze 

dne 4. října 2011  týkající se Projednání upozornění Policie ČR DI Pelhřimov na závady 

v umístění dopravního značení v k.ú. Velká Chyška. Zastupitelstvo obce navržená opatření 

projednalo a rozhodlo, že podá žádost o stanovení místní úpravy provozu na případné změny 

na MěÚ Pacov, Odbor dopravy. 

Ověřovatelé zápisu:      Antonín Zíka      

                                   Zdeněk Štěpánek                                                          

USNESENÍ 

z 13. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 7. února 2012 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 

návrh rozpočtu  obce Velká Chyška ve výši   4 100 000,- Kč jako vyrovnaný 

bere na vědomí 

Protokol   Odboru dopravy Městského úřadu Pacov ze dne 4. října 2011  týkající se 

Projednání upozornění Policie ČR DI Pelhřimov na závady v umístění dopravního značení 

v k.ú. Velká Chyška  

Ing. Martin Drs, místostarosta   

Josef Zeman, starosta obce 

 



ZÁPIS 

z 14.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 9. března 2012 od 18 

h  v pohostinství „U Šveců“    ve Velké Chyšce 

 

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

Bc. Monika Krajícová a další dle Listiny přítomných 

Program:          1. Zahájení. 

                        2. Hospodaření  obce v roce 2011. 

                        3. Rozpočet obce na rok 2012. 

                        4. Plánované akce v roce 2012, změna územního plánu. 

                        5. Diskuse. 

                        6. 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 Antonín 

Zíka a Bc. Monika Krajícová. 

2. Starosta obce informoval přítomné s aktuálním počtem obyvatel obce, se stavy finančních 

prostředků na účtech obce, s čerpáním rozpočtu v roce 2011. 

3. Dále starosta obce předložil  rozpočet   obce Velká Chyška, a to ve výši  4 100 000,- Kč, 

který je vyrovnaný a byl jednomyslně  schválen. 

4. Poté bylo hovořeno  o plánovaných akcích na rok 2012 – nový lesní plán, oprava 

vodovodní sítě, úprava parku a chodníků, pořízení dopravního značení, posílení přívodu el. 

proudu – trafostanice, pořízení snímače rychlosti vozidel, 3. setkání rodáků dne 23. června 

2012, nástavba hasičské zbrojnice apod. a dále změna územního plánu – tímto p. starosta 

vyzval všechny, kteří mají připomínky, návrhy apod. ke změně územního plánu, aby je 

uplatnili nejpozději do 30. dubna 2012  v době úředních hodin na Obecním úřadě Velká 

Chyška. 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                    Antonín Zíka 

                                                                                              Bc. Monika Krajícová 

USNESENÍ 

 z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 9. března 2012 od 18 

h  v pohostinství „U Šveců“    ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 

rozpočet  obce Velká Chyška ve výši   4 100 000,- Kč jako vyrovnaný 

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce 

 

 



ZÁPIS 

z 15.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 31. května 2012 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. Monika Krajícová,  S. Střádal 

Program:       1. Zahájení. 

                        2. Závěrečný účet a převod výsledku hospodaření. 

                        3. Hospodářský výsledek roku 2011 Mateřské školy Velká Chyška.  

                        4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. 

             5. Rozpočtové změny. 

             6. Oprava chodníku. 

                        7. Oprava studny a pumpy. 

                        8. Úprava parku. 

                        9. Informace o  přípisu České pošty, s.p. 

                        10. Žádosti o připojení na vodovod. 

                        11. Nákup vitríny a obílení zdi u hřbitova. 

                        12. Žádost J. Juklíčka. 

                        13. Přípojky vody. 

                        14. Zaměstnanec obce. 

                        15. 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  Stanislav 

Princ a Stanislav Střádal. 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a jednohlasně schválilo závěrečný účet o ročním 

hospodaření obce a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a dále 

schválilo převod výsledku hospodaření na výdaje obce z účtu 431 na 432 ve výši 1480083,46 

Kč. 

3. Přítomní byli seznámeni s Hospodářským výsledkem roku 2011 Mateřské školy Velká 

Chyška a zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s návrhem na převedení zlepšeného 

hospodářského výsledku školy za rok 2011  do rezervního fondu školy. 

4. Členové zastupitelstva byli seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Velká Chyška, IČO 00249289, za rok 2011 vypracovanou Odborem kontroly Krajského 



úřadu kraje Vysočina ze dne 20. března 2012, ze které vyplývá, že při přezkoumávání 

hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

5. Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně rozpočtové změny za měsíce duben  a květen 

2012 /dotace a  výdaje dle čerpání rozpočtu/. 

6. Starosta obce předložil přítomným nabídky na opravu chodníku /spodní část obce – park/, 

z těchto nabídek byla jednohlasně vybrána fa Petr Jirásek, Praha 5 a Miloš Petrů, Litohošť. 

7. Dále bylo hovořeno o nutnosti opravit studnu a pumpu v parku ve spodní části obce, bude 

zadána nová poptávka na celkovou rekonstrukci. 

8. Zastupitelé obce dále jednohlasně schválili zadat výsadbu a celkovou úpravu parku firmě 

Sempra Praha. 

9. Dále starosta obce informoval  o  žádosti České pošty, s.p., obvod Jindřichův Hradec,  ze 

dne 24. dubna 2012, o přidělení jiných prostor pro poštu Velká Chyška z důvodu 

nevyhovujícího stavu stávajících prostor pro nadměrnou vlhkost a plísně. Z tohoto důvodu je 

nutné zhodnotit možnost přestěhování pošty do  jiných objektů /např. bývalé prostory OÚ 

v budově MŠ aj./ Poté bude vydáno stanovisko k této věci. 

10. Dále starosta obce předložil žádosti o připojení na vodovod týkající se: 

            Jindřich Lhota, Pacov                        chata u Černého rybníka ev. č. 12 

            Ing. Jiří Novák, St. Plzenec                 chata u Černého rybníka ev.č.  15 

            Miroslav Přitasil                                chata u Černého rybníka ev.č. 14, 

Zastupitelstvo obce souhlasí jednohlasně s těmito připojeními za podmínek, že žadatelé  tato 

připojení provedou na vlastní náklady a vodoměry osadí tak, aby byly  přístupny pro odpočet 

spotřeby vody. 

11. Poté bylo hovořeno o nákupu vitríny na hřbitov a nutnosti obílit zeď u hřbitova, 

bylo  osloveno  Honební společenství Velká Chyška. 

12. Dále bylo jednáno o žádosti Jaroslava Juklíčka o výměnu oken v bytě domu čp. 106 

z důvodu jejich stáří a nevyhovujícího stavu. K této žádosti bylo konstatováno, že bude 

navrženo jednání ohledně změny výše nájemného nebo jiné možné dohody; pokud se výměna 

oken  uskuteční,  bude to nejdříve v měsících září – říjen 2012. 

13. Zastupitelstvo obce se zabývalo různými návrhy a náměty ohledně přípojek vody na 

obecní vodovod z hlediska nákladovosti.  Tato záležitost bude projednána na jiném veřejném 

zasedání zastupitelstva obce. 

14. Na závěr bylo diskutováno o současném zaměstnanci obce, který je dlouhodobě 

v pracovní neschopnosti. Nutné práce zajistí Radek Kratochvíl, Babice /na základě 

živnostenského listu/, další práce budou zajištěny podle potřeby z vlastních zdrojů.  Zájemci 

se mohou hlásit v kanceláři Obecního úřadu Velká Chyška.  Dále bylo konstatováno, že může 

dojít k přehodnocení pracovního zařazení a poměru tohoto zaměstnance a to právě z důvodu 

jeho zdravotního stavu. 

 Ověřovatelé zápisu:    Stanislav Princ                                Stanislav Střádal 



 USNESENÍ 

 z 15. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 31. května  2012 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 a dále převod výsledku hospodaření na výdaje obce z účtu 431 na 432 ve výši 

1480083,46 Kč 

schvaluje 

po seznámení s Hospodářským výsledkem roku 2011 Mateřské školy Velká Chyška   návrh 

na převedení zlepšeného hospodářského výsledku školy za rok 2011 do rezervního fondu 

školy 

bere na vědomí 

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

2011 vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 20. března 

2012, ze které vyplývá, že při přezkoumávání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2011 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

schvaluje 

rozpočtové změny za měsíce duben  a květen 2012 

schvaluje 

zadat  opravu chodníku /spodní část obce – park/ firmě Petr Jirásek, Praha 5 a Miloš Petrů, 

Litohošť 

bere na vědomí, 

že bude zadána nová poptávka na celkovou rekonstrukci studny a pumpy v parku ve spodní 

části obce 

schvaluje 

zadat výsadbu a celkovou úpravu parku firmě Sempra Praha 

bere na vědomí 

žádost České pošty, s.p., obvod Jindřichův Hradec,  ze dne 24. dubna 2012, o přidělení jiných 

prostor pro poštu Velká Chyška z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících prostor pro 

nadměrnou vlhkost a plísně 

schvaluje 

připojení na vodovod týkající se: 



            Jindřich Lhota, Pacov                        chata u Černého rybníka ev. č. 12 

            Ing. Jiří Novák, St. Plzenec               chata u Černého rybníka ev.č.  15 

            Miroslav Přitasil                                 chata u Černého rybníka ev.č. 14, 

za podmínek, že žadatelé připojení provedou na vlastní náklady a vodoměry osadí tak, aby 

byly  přístupny pro odpočet spotřeby vody 

schvaluje 

nákup vitríny na hřbitov a provedení  obílení zdi u hřbitova 

bere na vědomí, 

že bude navrženo jednání ohledně změny nájmu  v bytě v domě čp. 106 ve Velké Chyšce 

nebo jiné možné dohody (pokud se výměna oken  uskuteční,  bude to nejdříve v měsících září 

– říjen 2012) 

bere na vědomí 

informace týkající  se zaměstnance obce 

  

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPIS 

z 16.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  30. srpna  2012 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. Monika Krajícová,  S. Střádal 

Program:         1. Zahájení. 

                        2. Protokol  a  zápis  finančního výboru, zápis kontrolního výboru. 

                        3. Rozpočtové změny. 

                        4. Žádost J. Juklíčka. 

                        5. Žádost Z. Švecové. 

                        6. Žádost České pošty s.p. 

                        7. Výsledek hospodaření prodejny Jednota. 

                        8. Seznámení s harmonogramem úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů. 

                        9. Skartační  řád. 

                        10. Seznámení s kontrolami prac. úkolů. 

                        11. 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 Stanislav 

Střádal a Bc. Monika Krajícová. 

2.  Předseda finančního výboru předložil přítomným Protokol o výsledcích veřejnoprávní 

kontroly hospodaření za období od 1.1. 2012 do 14.6. 2012 Mateřské školy Velká Chyška a 

Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 29. června 2012, předsedkyně kontrolního výboru 

předložila zápis ze schůze kontrolního výboru konaného dne 19. července 2012. 

3. Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně rozpočtové změny za měsíce červen, července a 

srpen  2012 /dotace a  výdaje dle čerpání rozpočtu/. 

4. K žádosti Jaroslava Juklíčka o výměnu oken v bytě domu čp. 106 ve Velké Chyšce 

z důvodu jejich stáří a nevyhovujícího stavu se zastupitelé obce dohodli, že výměna oken 

proběhne na náklady Obce Velká Chyška s tím, že se  současná výše   měsíčního 

nájemného  zvýší o 500,- Kč, a to od  1. října 2012, tato výše nájemného je garantována po 

dobu 2 let. 

5. Starosta obce předložil  Výpověď z nájmu stolů a židlí a žádost o odkoupení 26 ks starších 

židlí Zuzany Švecové, Velká Chyška 15. Zastupitelé jednohlasně souhlasí s prodejem 

požadovaných věcí  za cenu 1300,- Kč. 



6.  K žádosti České pošty s.p.  o přestěhování do budovy Mateřské školy ve Velké Chyšce  - 

do bývalé kanceláře Obecního úřadu Velká Chyška - přítomní konstatovali, že z důvodu velké 

hmotnosti trezoru je nutno toto přestěhování nejprve konzultovat se statikem, až poté  bude 

možno rozhodnout o této žádosti. 

7. Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření prodejny  Jednota v obci Velká 

Chyška  za 1. pololetí roku 2012, který činí :  - 118 076,56 Kč,  a  Jednota, spotřební družstvo 

v Kamenici nad Lipou,  má zájem prodejnu potravin nadále provozovat a spolupracovat na 

řešení problematiky zásobování obyvatelstvo obce. 

8. Dále starosta obce informoval o Harmonogramu úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev 

krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012. 

9. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo skartační řád. 

10. Místostarosta obce  informoval přítomné, že byly provedeny dvě kontroly pracovních 

úkolů zaměstnance obce Josefa Blažka (vyžínání stromků). Bylo shledáno poškození majetku 

obce, zastupitelstvo obce souhlasí s vyčíslením škody a s uložením náhrady této škody p. 

Blažkovi. Zastupitelstvo obce to  považuje  za hrubé porušení pracovní kázně a dále 

přichází  v úvahu    snížení   pracovního úvazku v zimních měsících. Bude přepracována 

pracovní smlouva  a projednána se zaměstnancem. 

Ověřovatelé zápisu:    Stanislav Střádal 

                                    Bc. Monika Krajícová 

  

USNESENÍ 

 z 16. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 30. srpna  2012 od 19 

h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 

Protokol o výsledcích veřejnoprávní kontroly hospodaření za období od 1.1. 2012 do 14.6. 

2012 Mateřské školy Velká Chyška a Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 29. června 

2012, dále  zápis ze schůze kontrolního výboru konaného dne 19. července 2012 

schvaluje 

rozpočtové změny měsíce červen, července a srpen  2012 /dotace a  výdaje dle čerpání 

rozpočtu/ 

bere na vědomí 

výpověď z nájmu stolů a židlí Zuzany Švecové 

schvaluje 

prodej 26 ks starších židlí Zuzaně Švecové 

bere na vědomí 



výsledek  hospodaření prodejny  Jednota v obci Velká Chyška  za 1. pololetí roku 2012, který 

činí :  - 118 076,56 Kč,  a  Jednota, spotřební družstvo v Kamenici nad Lipou,  má zájem 

prodejnu potravin nadále provozovat a spolupracovat na řešení problematiky zásobování 

obyvatelstvo obce 

schvaluje 

skartační  řád 

  

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce 

 

ZÁPIS 

z 17.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  15. listopadu    2012 od 19 

h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce 

 

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

Bc. Monika Krajícová,  S. Střádal, M. Kosová 

Program:          1. Zahájení. 

                        2. Prořezávání suchých větví. 

                        3. Přestěhování pošty. 

                        4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce. 

                        5. Rozpočtová opatření. 

                        6. 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 Antonín Zíka. 

2.  Místostarosta seznámil přítomné s nutností prořezat suché větve, tuto činnost provede 

firma Lesotech s.r.o. s ohledem na počasí v letošním roce, nebo na jaře 2013. 

3. Starosta obce informoval o pokračujícím jednání s Českou poštou, jehož výsledkem by 

mělo být zachování pobočky České pošty ve Velké Chyšce a přestěhování  této pobočky do 

budovy Mateřské školy ve Velké Chyšce.  

4. Dále starosta obce předložil Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška 

za rok 2012, které se uskutečnilo dne 7. listopadu 2012 a bylo provedeno Ing. Irenou 

Rezničenkovou z Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina; při přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

5. Zastupitelstvu obce  bylo předloženo rozpočtové opatření schválené p. starostou za měsíc 

září 2012 č. 6 a za měsíc říjen 2012 č. 7, tato opatření vzalo zastupitelstvo obce  na vědomí. 



Ověřovatelé zápisu:    Milan Krajíc 

                              Antonín Zíka 

                                   

USNESENÍ 

 z 17. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 15. listopadu    2012 od 19 

h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2012, které se 

uskutečnilo dne 7. listopadu 2012 a bylo provedeno Ing. Irenou Rezničenkovou z Odboru 

kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina 

bere na vědomí  

rozpočtové opatření schválené p. starostou za měsíc září 2012 č. 6 a za měsíc říjen 2012 č. 7 

  

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce 

 

ZÁPIS 

z 18.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  13. prosince 2012 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

Přítomni:  Ing. M. Drs,  A. Zíka, M. Krajíc, Z. Štěpánek,  S. Princ, 

Bc. Monika Krajícová,  S. Střádal 

Program:    1. Zahájení. 

                2. Rozpočtové opatření. 

          3. Vyhlášky obce. 

                4. Závěr. 

  

1. Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je 

přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli 

určeni  Bc. Monika Krajícová a Zdeněk Štěpánek. 

2.  Zastupitelstvu obce  bylo předloženo rozpočtové opatření schválené p. starostou za měsíc 

listopad  2012 č. 8, toto opatření vzalo zastupitelstvo obce  na vědomí. 



3. Místostarosta obce předložil přítomným Obecně závaznou vyhlášku Obce Velká Chyška č. 

1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Velká 

Chyška, Obecně závaznou vyhlášku Obce Velká Chyška č. 2/2012, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, ve které je stanovena sazba poplatku na 500,- Kč  za kalendářní rok, a 

Obecně závaznou vyhlášky Obce Velká Chyška č. 3/2012, o místním poplatku ze psů, který je 

stanoven na 50,- Kč za kalendářní rok za prvního psa, a za druhého a každého dalšího  téhož 

držitele 75,- Kč. Tyto vyhlášky zastupitelé obce jednohlasně schválili. 

  

Ověřovatelé zápisu:    Bc. Monika Krajícová 

                                    Zdeněk Štěpánek 

  

USNESENÍ 

 z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 13. prosince    2012 od 19 

h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

bere na vědomí 

rozpočtové opatření schválené p. starostou za měsíc listopad  2012 č. 8 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku Obce Velká Chyška č. 1/2012, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území Obce Velká Chyška, 

Obecně závaznou vyhlášku Obce Velká Chyška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, 

Obecně závaznou vyhlášky Obce Velká Chyška č. 3/2012, o místním poplatku ze psů.  

  

  

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta 

 

 

 

 



ZÁPIS 

z 19.  zasedání  zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  27. prosince 2012 od 17 

h  v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

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

Bc. Monika Krajícová,  S. Střádal 

 

Program:         1. Zahájení. 

                        2. Rozpočtové opatření. 

                  3. Rozpočtové provizorium. 

                        4. Cena vodného a stočného. 

                  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 zápisu byli určeni Antonín 

Zíka a Stanislav Princ. 

2. Zastupitelstvu obce  bylo předloženo rozpočtové opatření  za měsíc prosinec 2012 č. 9, 

které  zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo.  

3. Dále bylo přijato jednohlasně rozpočtové provizorium pro rok 2013 do schválení rozpočtu 

se zásadou, že běžné výdaje nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2012. 

4. Zastupitelé  obce se zabývali stanovením poplatku za vodné a stočné na rok 2012, který 

jednohlasně  stanovili na  10,- Kč/m3 včetně DPH pro fyzickou osobu, 19,30 Kč/m3 + 

DPH  pro ZD Velká Chyška, a to podle kalkulace za rok 2011. 

Ověřovatelé zápisu:    Antonín Zíka 

                                    Stanislav Princ 

 USNESENÍ 

 z 19. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška, konaného dne 27. prosince   2012 od 17 

h  v kanceláři Obecního úřadu    ve Velké Chyšce 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

schvaluje 

rozpočtové opatření za měsíc prosinec 2012 č. 9 

schvaluje 

rozpočtové provizorium pro rok 2013 do schválení rozpočtu se zásadou, že běžné výdaje 

nepřesáhnou 1/12 upraveného rozpočtu za rok 2012 



schvaluje 

stanovení poplatku za vodné a stočné na rok 2012 ve výši  10,- Kč/m3 včetně DPH pro 

fyzickou osobu, 19,30 Kč/m3 + DPH  pro ZD Velká Chyška 

  

Ing. Martin Drs, místostarosta                                                          Josef Zeman, starosta obce 

 

 

 


