
ZÁPIS 

 

 

z 21. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 3. června 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, T. Korba, Bc. M. Kosová, J. Zeman, S. Princ, Z. Štěpánek 

 

 

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. Odkup stavební parcely č.2 s budovou č.p. 1, pozemku p.č. 26, vše v k.ú. Velká Chyška.  

6. Směna pozemků st. 1/8 (522 m2), st. 1/9 (2101 m2), st. 1/10 (363 m2), st. 1/15 (178 m2) 

vše k.ú. Velká Chyška. 

7. Žádost o pronájem č.p. 121.  

8. Pouťové setkání 2021.  

9. Různé. 

 

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 7 

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

ověřovateli zápisu byli pověřeni Tomáš Korba a Zdeněk Štěpánek, zapisovatelkou Bc. Marta 

Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu obce Velká Chyška za rok 2020, 

který bude po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce.  
 

3. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh účetní závěrky obce Velká Chyška za rok 2020, 

který bude po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce.  
 

4. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh účetní závěrky MŠ Velká Chyška za rok 2020, který 

bude po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce.  
 

5. Zastupitelstvo obce Velká Chyška projednalo a schválilo odkup stavební parcely č.2 s budovou čp. 1 

a pozemku p.č. 26, vše v k.ú. Velká Chyška, za cenu 1 800 000 Kč včetně DPH od Královské kanonie 

premonstrátů na Strahově, a to splatné ve dvou splátkách, 1. splátka ve výši 1 000 000 Kč do 7 

pracovních dnů od přepisu nemovitostí v katastru do vlastnictví obce, 2. splátka ve výši 800 000 Kč do 

30. června 2022, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

6. Dále zastupitelstvo obce Velká Chyška souhlasí se zveřejněním záměru směny nemovitostí podle 

§ 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

předmět směny:  



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

obce Velká Chyška 

za 

2. 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, 

a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
7. Starosta obce informoval o žádosti Petry Pavlíkové o pronájem č.p. 121 ve Velké Chyšce, kde by ráda 

zachovala obchod se smíšeným zbožím. Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu 

této nemovitostí podle § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to 

s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

8. Zastupitelé obce pohovořili o pouťovém setkání v roce 2021; vzhledem k současné 

epidemiologické situaci a ke skutečnosti, že probíhá rekonstrukce Kulturního domu ve Velké 

Chyšce, se konat nebude.  

:  
 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 3. června 2021 v 20,45 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Tomáš Korba 

 

 

         Zdeněk Štěpánek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

 

z 21. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 3. června 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

 

1. schvaluje 

program 21. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Tomáš Korba a Zdeněk 

Štěpánek, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou 

 

2.bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Obce Velká Chyška za rok 2020, který bude po dobu 15 dnů vyvěšen 

na úřední desce 

 

3.bere na vědomí 

návrh účetní závěrky Obce Velká Chyška za rok 2020, který bude po dobu 15 dnů vyvěšen na 

úřední desce  

 

4. bere na vědomí 

návrh účetní závěrky MŠ Velká Chyška za rok 2020, který bude po dobu 15 dnů vyvěšen na 

úřední desce  

 

5. schvaluje 
odkup stavební parcely č.2 s budovou čp. 1 a pozemku p.č. 26, vše v k.ú. Velká Chyška, za cenu 

1 800 000 Kč včetně DPH od Královské kanonie premonstrátů na Strahově, a to splatné ve dvou 

splátkách, 1. splátka ve výši 1 000 000 Kč do 7 pracovních dnů od přepisu nemovitostí v katastru do 

vlastnictví obce, 2. splátka ve výši 800 000 Kč do 30. června 2022. 

 

6. souhlasí 

se zveřejněním záměru směny nemovitostí podle § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů: 

předmět směny:  

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

Velká Chyška za 2. 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 
 

7. souhlasí 

se zveřejněním záměru pronájmu nemovitosti čp. 121 ve Velké Chyšce podle § 39 zákona 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

Josef Mička, místostarosta     Ing. Martin Drs, starosta obce 

 

 

 

 

 



 


