
ZÁPIS 

 

 

z 22. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. června 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, T. Korba, Bc. M. Kosová, Mgr. M. Kratochvílová 

 

Program:  

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

2. Závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2020. 

3. Účetní závěrka obce Velká Chyška za rok 2020. 

4. Účetní závěrka MŠ Velká Chyška za rok 2020 a převod hospodářského výsledku do 

rezervního fondu školy. 

5. Směna pozemků: v k.ú. Velká Chyška p.č. 1412 o velikosti 7287 m2 lesní pozemek, dosud 

ve vlastnictví obce Velká Chyška za  v k.ú. Velká Chyška  st. 1/8 (522 m2), st. 1/9 (2101 m2), 

st. 1/10 (363 m2), st. 1/15 (178 m2), PZE 15/2 50 m2. 

6. Pronájem č.p. 121. 

7. Stavební úpravy č.p. 106 - rozpočtová opatření. 

8. Různé. 

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 5 

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

ověřovateli zápisu byli pověřeni Josef Mička a Mgr. Monika Kratochvílová, zapisovatelkou Bc. 

Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Starosta obce seznámil zastupitele obce se závěrečným účtem Obce Velká Chyška za rok 

2020. Zastupitelstvo obce schvaluje tento závěrečný účet bez výhrad. Počet hlasů pro 5, proti 

0, zdržel se 0. 

 

3. Starosta obce seznámil zastupitele obce s účetní závěrkou Obce Velká Chyška za rok 2020, 

zastupitelé obce tuto účetní závěrku schvalují bez výhrad. Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 

0. 

 

4. Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou MŠ Velká Chyška za rok 2020. Zastupitelé 

schvalují účetní závěrku MŠ Velká Chyška za rok 2020 bez výhrad, a to s výsledkem hlasování: 

počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Starosta obce seznámil zastupitele s hospodařením Mateřské školy Velká Chyška za rok 2020, 

zastupitelé schvalují hospodaření Mateřské školy Velká Chyška za rok 2020 a souhlasí 

s převodem hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 17 462,90 Kč do rezervního fondu 

školy. Počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. Na základě zveřejnění záměru směny v k.ú. Velká Chyška p.č. 1412 o velikosti 7287 m2 lesní 

pozemek, dosud ve vlastnictví obce Velká Chyška za  v k.ú. Velká Chyška  st. 1/8 (522 m2), 

st. 1/9 (2101 m2), st. 1/10 (363 m2), st. 1/15 (178 m2), PZE 15/2 50 m2zastupitelstvo obce 

schvaluje tuto směnu. 

 



6. Na základě zveřejnění záměru pronájmu budovy čp. 121 podala žádost o tento pronájem 

pouze jedna žadatelka, a to Petra Pavlíková, ráda by provozovala obchod se smíšeným zbožím.  

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem budovy čp. 121 ve Velké Chyšce této žadatelce, a to za 

těchto podmínek: pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za 1,- Kč/měsíčně, 

a to od 1. srpna 2021. Vodné, stočné, energie a TKO hradí po dobu pronájmu budovy nájemce. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k přípravě smlouvy o pronájmu a k podpisu této 

smlouvy, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

 

7. Zastupitelstvo obce uděluje pravomoc starostovi obce schvalovat rozpočtová opatření, která 

se týkají akce: „Stavební úpravy kulturního domu čp. 106 ve Velké Chyšce“ na straně příjmů 

a výdajů do výše 6 218 504,23 Kč, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel 

se 0. 

 

 

 

 
 

 

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 24. června 2021 v 20,45 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Josef Mička 

 

 

         Mgr. Monika Kratochvílová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



USNESENÍ 

 

z 22. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. června 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

 

1. schvaluje 

program 22. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Josef Mička a Mgr. 

Monika Kratochvílová, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou 

 

2.schvaluje 

závěrečný účet Obce Velká Chyška za rok 2020 bez výhrad 

 

3. schvaluje 

účetní závěrku Obce Velká Chyška za rok 2020 bez výhrad 

 

4. schvaluje 

účetní závěrku MŠ Velká Chyška za rok 2020 bez výhrad, 

schvaluje hospodaření Mateřské školy Velká Chyška za rok 2020 a souhlasí s převodem 

hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 17462,90 do rezervního fondu školy 

 

5. schvaluje 

směnu v k.ú. Velká Chyška p.č. 1412 o velikosti 7287 m2 lesní pozemek, dosud ve vlastnictví obce 

Velká Chyška za  v k.ú. Velká Chyška  st. 1/8 (522 m2), st. 1/9 (2101 m2), st. 1/10 (363 m2), st. 1/15 

(178 m2), PZE 15/2 50 m2  
 

6. schvaluje 

pronájem budovy čp. 121 ve Velké Chyšce Petře Pavlíkové, a to za podmínek: pronájem na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za 1,- Kč/měsíčně, a to od 1. srpna 2021 s tím, že 

vodné, stočné, energie a TKO hradí po dobu pronájmu budovy nájemce. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu obce k přípravě smlouvy a k podpisu smlouvy o pronájmu. 

 

7. schvaluje 

udělení pravomoci starostovi obce schvalovat rozpočtová opatření, která se týkají akce: 

„Stavební úpravy kulturního domu čp. 106 ve Velké Chyšce“ na straně příjmů a výdajů do výše 

6 218 504,23 Kč 

 

 

 

Josef Mička, místostarosta     Ing. Martin Drs, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


