
ZÁPIS 

 

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

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: J. Mička, T. Korba, Bc. M. Kosová, Mgr. M. Kratochvílová, S. Princ, J. Zeman 

 

Program: l. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

2. Územní plán obce Velká Chyška-zadání. 

3. Územní plán obce Velká Chyška-výběr zhotovitele. 

4. ZTV Velká Chyška – západ. 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přípojky 

Velká Chyška, ČOV – kabel NN, č. stavby 001030064767. 

6. Smlouva o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene přípojky 

Velká Chyška, ČOV - kabel NN, č. stavby 00l030064768. 

7. Různé. 

 

1. Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce Josef Mička. Konstatoval, že jednání je přítomno 

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

ověřovateli zápisu byli pověřeni Stanislav Princ a Mgr. Monika Kratochvílová, zapisovatelkou 

Bc. Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání územního plánu Velká Chyška a v souladu 

s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona tento návrh schválilo, a to s výsledkem hlasování: 

počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

3. Dále se zastupitelstvo obce Velká Chyška zabývalo výběrem zhotovitele Územního plánu 

obce Velká Chyška; s poptávkou na cenovou nabídku na zpracování územního plánu obce 

Velká Chyška byly osloveny tyto firmy: 

 

- IVAN PLICKA STUDIO s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 – Dejvice 

- Brůha a Krampera architekti, spol. s r.o., Vodní 12/42, 37006 České Budějovice 

- Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, Praha 7. 

 

Na poptávku reagoval jako jediný Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, Praha 7, 

a vzhledem k tomuto a ke skutečnosti, že zpracovával již předchozí dokumentaci, byl vybrán 

jako zhotovitel zpracování Územního plánu obce Velká Chyška, a to s výsledkem hlasování: 

počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Místostarosta obce předložil přítomným Cenovou nabídku VDG Projektování s.r.o., Voda-

Doprava-Geotechnika, projektování a dozory staveb v oblasti vodohospodářství, doprava 

a geotechniky, Pražská 455, 39301 Pelhřimov, zast. Ing. Vítězslavem Pavlem, na zpracování 

projektové dokumentace ke společnému řízení na akci ZTV Velká Chyška - západ. Zastupitelé 

obce schválili zpracování této dokumentace výše uvedenou společností, a to s výsledkem 

hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. Zastupitelstvo obce dále schválilo Smlouvu č. JH-001030064767/001- ELIS o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene – Velká Chyška, ČOV – kabel NN, č. stavby 



001030064767, mezi Obcí Velká Chyška a EG.D, a.s. , Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, a to 

na pozemku p.č. 1677/5, 2473, 2489 v k.ú. Velká Chyška, za účelem umístění distribuční 

soustavy – kabelový pilíř SS vč. kabelového vedení NN, a to s výsledkem hlasování: počet 

hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

6. Následně zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene Velká Chyška, Obec, ČS1 a ČS2 - kabel NN, č. stavby 00l030064768/001-ELIS, mezi 

Obcí Velká Chyška a EG.D, a.s. , Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, a to na pozemku p.č. 

1856, 1865, 2046 v k.ú. Velká Chyška, za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové 

pilíře SS vč. kabelového vedení NN, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, 

zdržel se 0. 

 

7. Místostarosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Velká Chyška za rok 2020 ze dne 16. února 2021. se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Velká Chyška za rok 2020 bez výhrad. Počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 

8. února 2021.    

 

 

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 18. března 2021 v 20,45 h.  

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Stanislav Princ 

 

 

 

    Mgr.Monika Kratochvílová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

 

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

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

 

1. schvaluje 

program 19. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Stanislava Prince a Mgr. 

Moniku Kratochvílovou, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou 

 

2. schvaluje 

návrh zadání územního plánu Velká Chyška v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního 

zákona  

 

3. schvaluje 

výběr Ing. arch. Miliče Maryšky, Letohradská 3/369, Praha 7, jako zhotovitele zpracování 

Územního plánu obce Velká Chyška  

 

4. schvaluje 

VDG Projektování s.r.o., Voda-Doprava-Geotechnika, projektování a dozory staveb v oblasti 

vodohospodářství, doprava a geotechniky, Pražská 455, 39301 Pelhřimov, zast. Ing. 

Vítězslavem Pavlem, jako zpracovatele projektové dokumentace ke společnému řízení na akci 

ZTV Velká Chyška - západ 

 

5. schvaluje 

Smlouvu č. JH-001030064767/001- ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

Velká Chyška, ČOV – kabel NN, č. stavby 001030064767, mezi Obcí Velká Chyška a EG.D, 

a.s. , Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, a to na pozemku p.č. 1677/5, 2473, 2489 v k.ú. Velká 

Chyška, za účelem umístění distribuční soustavy – kabelový pilíř SS vč. kabelového vedení NN 

 

6. schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Velká Chyška, Obec, ČS1 a ČS2 - 

kabel NN, č. stavby 00l030064768/001-ELIS, mezi Obcí Velká Chyška a EG.D, a.s., Lidická 

1873/36, Černá Pole, Brno, a to na pozemku p.č. 1856, 1865, 2046 v k.ú. Velká Chyška, za 

účelem umístění distribuční soustavy - kabelové pilíře SS vč. kabelového vedení NN 

 

7. schvaluje 

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2020 bez výhrad 

 

8. bere na vědomí 

zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 8. února 2021 

 

Josef Mička, místostarosta   Ověřovatelé zápisu:  Stanislav Princ 

 

 

 

    Mgr.Monika Kratochvílová 

 
 

 


