
ZÁPIS 

 

z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 5. února 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, Bc. M. Kosová, Mgr. M. Kratochvílová, Z. Štěpánek,  

S. Princ, J. Mička, R. Bártů, J. Zeman 

 

 

Program: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

2. Územní plán obce Velká Chyška. 

3. Cena vodného a stočného, TKO pro rok 2021. 

4. Oprava kulturního domu Velká Chyška. 

5. Rozpočtové opatření č. 16. 

6. SDH Velká Chyška – věcný dar. 

7. Zpráva finančního výboru. 

8. Informace o Systému odděleného sběru materiálově využitelných odpadů DSO 

SOMPO. 

9. Závěr.      

 

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 9 

členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, 

ověřovateli zápisu byli pověřeni Roman Bártů a Josef Zeman, zapisovatelkou Bc. Marta 

Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schvaluje podání žádosti na Městský úřad Pacov, odbor 

výstavby, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

o pořízení Územního plánu Velká Chyška, a určuje ke spolupráci s pořizovatelem starostu obce 

Velká Chyška Ing. Martina Drsa, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel 

se 0. 

 

3. Dále bylo diskutováno o stanovení ceny vodného a stočného a TKO pro rok 2021. Cena 

vodného byla pro všechny odběratele stanovena na 26,- Kč/m3 (bez DPH), a to od 1. ledna 

2021, 

cena stočného byla stanovena na 4,- Kč/m3 (bez DPH) pro všechny odběratele, a to od 1. ledna 

2021, 

a cena za svoz TKO zůstává stejná, tedy 600,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 

rekreační chalupu; děti, které v běžném roce nedosáhnou 6 let věku, jsou osvobozeny, a to od 

1. ledna 2021, 

a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Starosta obce podal informace k přípravě podání Výzvy zadavatele (Obec Velká Chyška) 

k podání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 zákona č. 134/2016. Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 



předpisů s názvem „Stavební úpravy kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce“ Osobou 

pověřenou výkonem zadavatelských činností je Svazek obcí mikroregionu Stražiště. 

 

5. Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 16, tito jej vzali na 

vědomí.  

 

6. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schvaluje bezúplatný převod věcí dle seznamu /příloha č. 

1, která je součástí tohoto zápisu/ do majetku SDH Velká Chyška.a pověřuje starostu obce 

k přípravě a podpisu darovací smlouvy, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 9, proti 0, 

zdržel se 0. 

 

7. Předsedkyně finančního výboru předložila Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 

29. prosince 2020. 

 

8. Místostarosta obce informoval přítomné o Systému odděleného sběru materiálově 

využitelných odpadů DSO SOMPO. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 5. února 2021 v 20,45 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Roman Bártů 

 

 

 

    Josef Zeman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

 

z 18. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 5. února 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

 

1. schvaluje 

program 18. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Romana Bártů a Josefa 

Zemana, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou 

 

2. schvaluje 

podání žádosti na Městský úřad Pacov, odbor výstavby, jako úřad územního plánování 

příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Územního plánu Velká Chyška, 

a určuje ke spolupráci s pořizovatelem starostu obce Velká Chyška Ing. Martina Drsa 

3. schvaluje 

cenu vodného pro všechny odběratele ve výši 26,- Kč/m3 (bez DPH), a to od 1. ledna 2021, 

cenu stočného ve výši 4,- Kč/m3 (bez DPH) pro všechny odběratele, a to od 1. ledna 2021, 

poplatek za svoz TKO ve  výši 600,- Kč na 1 osobu trvale hlášenou v obci nebo na 1 rekreační 

chalupu; děti, které v běžném roce nedosáhnou 6 let věku, jsou osvobozeny, a to od 1. ledna 

2021 
 

4.bere na vědomí 

informace o přípravě podání Výzvy zadavatele k podání nabídek k veřejné zakázce na stavební 

práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016. Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Stavební úpravy 

kulturního domu č.p. 106 ve Velké Chyšce“; osobou pověřenou výkonem zadavatelských 

činností je Svazek obcí mikroregionu Stražiště 
 

5. bere na vědomí 

rozpočtové opatření č. 16 

 

6. schvaluje 

bezúplatný převod věcí dle seznamu /příloha č. 1, která je součástí tohoto zápisu/ do majetku 

SDH Velká Chyška.a pověřuje starostu obce k přípravě a podpisu darovací smlouvy  
 

7. bere na vědomí 

Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 29. prosince 2020 

 

8. bere na vědomí 

informace o Systému odděleného sběru materiálově využitelných odpadů DSO SOMPO 

 

 

 

Josef Mička, místostarosta     Ing. Martin Drs, starosta obce 

 
 


