
ZÁPIS 

 

z 25. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 18. listopadu 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce  

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, T. Korba, Bc. M. Kosová, R. Bártů, J. Zeman, Mgr. M. 

Kratochvílová, Z. Štěpánek 

 

Program: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

  2. Rozpočtová opatření č.2-7. 

  3. Krbová kamna č.p.1. 

  4. Pasport místních komunikací – doplnění. 

5. Podání žádosti o dotaci na MMR do Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, dotační titul: DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací. 

       6. Oprava čp. 106 - aktuální informace. 

       7. Zpráva z dílčího přezkoumání, zápis z kontrolního a finančního výboru. 

8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.  

9. Financování multigeneračního hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek. 

10. Žádost o plný pracovní úvazek – účetní. 

11. Různé. 

 

1. Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs. Konstatoval, že jednání je přítomno 8 

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

ověřovateli zápisu byli pověřeni Zdeněk Štěpánek a Josef Mička, zapisovatelkou Bc. Marta 

Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovými opatřeními č. 2-7, tito jej vzali na 

vědomí.  

 

3. Starosta obce informoval přítomné o dopisu Královské kanonie premonstrátů na Strahově, 

který se týká kachlových kamen v domě čp. 1 (fara). Zastupitelstvo obce má zájem o tato 

kamna, ale ke stanovení jejich ceny bude přizvána odborná firma k posouzení jejich 

technického stavu, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 1, zdržel se 0. 

 

4. Tento bod nebude projednáván, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel 

se 0  

 

5. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR do 

Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: DT 117D8210A Podpora 

obnovy místních komunikací, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 

0. 

 

6. Starosta obce podal aktuální informace o opravě kulturního zařízení čp. 106.  

  

7. Starosta obce seznámil přítomné se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká 

Chyška ze dne 29. září 2021 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 



Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 

10. září 2021. Předsedkyně finančního výboru předložila Zápis z jednání finančního výboru ze 

dne 27. září 2021.   

 

8. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že z důvodu financování opravy čp. 106 se přesouvá platba za 

rok 2021, která se týká plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, do roku 2022 po 

získání finančních prostředků z dotací, které se týkají opravy kulturního zařízení, a to 

s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

9. Zastupitelstvo obce diskutovalo o financování Multigeneračního hřiště pro aktivní a pasivní 

odpočinek Velká Chyška a pověřuje starostu obce v případě nedostatku finančních prostředků 

na běžném účtu k zajištění potřebných finančních prostředků /ve formě půjčky, úvěru, …/ 

u Komerční banky do maximální výše 943 961 Kč, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 

8, proti 0, zdržel se 0. 

 

10. Dále byli přítomní seznámeni se žádostí účetní Ivany Michalové o navýšení pracovního 

úvazku na plný (z 0,75 na 1). Zastupitelstvo obce tuto žádost schválilo, a to od 1. prosince 2021, 

a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

11. Starosta seznámil zastupitele s vyhláškou č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

Zastupitelstvo obce tuto vyhlášku schválilo, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 

0, zdržel se 0. 

 

 

 
Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 18. listopadu 2021 v 20,30 h.  

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Zdeněk Štěpánek 

 

 

         Josef Mička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 

 

z 25. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 18. listopadu 2021 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

 

1. schvaluje 

program 25. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Štěpánka a Josefa 

Mičku, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou 

 

2. bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 2-7 

 

3. schvaluje 

podání žádosti o dotaci na MMR do Podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační 

titul: DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací 

 

4. bere na vědomí 

dopis Královské kanonie premonstrátů na Strahově, který se týká kachlových kamen v domě 

čp. 1 (fara) 

 

5. bere na vědomí 

aktuální informace o opravě kulturního zařízení čp. 106.  

 

6. bere na vědomí 

- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška ze dne 29. září 2021  

- Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 10. září 2021 

- Zápis z jednání finančního výboru ze dne 27. září 2021   

 

7. schvaluje 

přesun platby za rok 2021, která se týká plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, do 

roku 2022 po získání finančních prostředků z dotací, které se týkají opravy kulturního zařízení 

 

8. pověřuje 

starostu obce v případě nedostatku finančních prostředků na financování Multigeneračního 

hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek Velká Chyška na běžném účtu k zajištění potřebných 

finančních prostředků /ve formě půjčky, úvěru, …/ u Komerční banky do maximální výše 

943 961 Kč, 

 

9. schvaluje 

navýšení pracovního úvazku pro účetní Ivany Michalové na plný, a to od 1. prosince 2021 

 

 



10. schvaluje 

vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Josef Mička, místostarosta     Ing. Martin Drs, starosta obce 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


