
ZÁPIS 

 

z 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 17. března 2022 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce  

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, R. Bártů, J. Zeman, Mgr. M. Kratochvílová, Z. Štěpánek, 

Bc. Marta Kosová; a další dle Listiny přítomných 
 

Program: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

2. Rozpočtová opatření. 

3. Krbová kamna č.p.1. 

4.Odborný lesní hospodář Velká Chyška. 

5. Město Pacov - smlouva odběr vody. 

6. Město Pacov - smlouva přenesená působnost přestupky. 

7. 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 Mgr. Monika Kratochvílová a Roman Bártů, zapisovatelkou 

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

2.Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozpočtovým opatřením č. 9/2021, tito jej vzali na 

vědomí.  
 

3. Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem čtyř historických kachlových kamen v č.p. 1 ve 

Velké Chyšce za částku 70 000 Kč + DPH a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu Kupní 

smlouvy s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. 

 

4.Starosta obce informoval zastupitele, že od 1. ledna 2022 vykonává činnost odborného 

lesního hospodáře (dále jen „OLH“) pro obec Velká Chyška Ing. Kateřina Průšová, Zhoř 7, 

IČO: 07729197, zastupitelé toto berou na vědomí a souhlasí s uzavřenou Smlouvou o výkonu 

činnosti OLH.  
 

5. Starosta seznámil přítomné s Dohodou o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 

vodovodů provozně souvisejících s Městem Pacov, tato dohoda se týká dodávek pitné vody pro 

Obec Velká Chyška. Zastupitelé obce schvaluje uzavření této dohody. 

 

6. Starosta obce předložil návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Pacov, která se týká výkonu 

přenesené působnosti v rozsahu stanoveném v ustanovení § 62 zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních právních 

předpisů na úseku přestupků. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření této smlouvy. 

 
 

Zapsala: Marta Kosová, dne 17. března 2022 v 20,30 h.  

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Monika Kratochvílová 

 

 

         Roman Bártů 



USNESENÍ 

 

z 27. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 17. března 2022 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

 

1. schvaluje 

program 27. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Mgr. Moniku 

Kratochvílovou a Romana Bártů, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou 

 

2. bere na vědomí 

rozpočtové opatření číslo 9/2021 

 

3.schvaluje 

odkup čtyř historických kachlových kamen v č.p. 1 ve Velké Chyšce za částku 70 000 Kč + 

DPH a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy s Královskou kanonií 

premonstrátů na Strahově 
 

4. bere na vědomí 

výkon činnosti odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) pro obec Velká Chyška Ing. 

Kateřinou Průšovou, Zhoř 7, IČO: 07729197, od 1. ledna 2022, souhlasí s uzavřenou Smlouvou 

o výkonu činnosti OLH 
 

5.schvaluje 

Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících 

s Městem Pacov 

 

6.schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Pacov, která se týká výkonu přenesené působnosti 

v rozsahu stanoveném v ustanovení § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních právních předpisů na úseku 

přestupků. 

 

 

 

 

Josef Mička, místostarosta     Ing. Martin Drs, starosta obce 

 
 

 


