
ZÁPIS 

 

z 28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 2. června 2022 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce  

___________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: Ing. M. Drs, J. Mička, J. Zeman, Z. Štěpánek, Bc. Marta Kosová; Tomáš Korba, 

Stanislav Princ 

 

 

Program: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

2. Rozpočtová opatření.  

3. Závěrečný účet obce Velká Chyška za rok 2021, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2021. 

4. Účetní závěrka MŠ Velká Chyška za rok 2021 a převod hospodářského výsledku do 

rezervního fondu školy. 

5. Účetní závěrka obce Velká Chyška za rok 2021. 

6. Studie Hupepo Roučkovice-Lukavec. 

7. Dohody o provedení práce - zastupitelé. 

8. Dovybavení zásahové jednotky. 

9. Petra Pavlíková- informace prodejna Velká Chyška. 

10. OLH Ing. Průšová změna datumu podpisu smlouvy. 

11. Mimořádné odměny - starosta, místostarosta, účetní. 

12. Z. Figrová – zřízení věcného břemene. 

13. 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 Stanislav Princ a Tomáš Korba, 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. 1/2022, tito jej vzali na 

vědomí.  

 

3.Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem závěrečného účtu Obce Velká Chyška za 

rok 2021. Zastupitelstvo obce schvaluje tento závěrečný účet bez výhrad. Počet hlasů pro 7, 

proti 0, zdržel se 0.  

Starosta obce seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká 

Chyška za rok 2021 ze dne 23. března 2022. Zastupitelstvo obce schvaluje tuto zprávu 

s výhradou. Nedostatky v účetnictví byly odstraněny. Počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou MŠ Velká Chyška za rok 2021. Zastupitelé 

schvalují účetní závěrku MŠ Velká Chyška za rok 2021 bez výhrad, a to s výsledkem hlasování: 

počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Starosta obce seznámil zastupitele s hospodařením Mateřské školy Velká Chyška za rok 2021, 

zastupitelé schvalují hospodaření Mateřské školy Velká Chyška za rok 2021 a souhlasí 

s převodem hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 120,34 Kč do rezervního fondu školy. 

Počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



5. Starosta obce seznámil zastupitele obce s účetní závěrkou Obce Velká Chyška za rok 2021, 

zastupitelé obce tuto účetní závěrku schvalují bez výhrad. Počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 

0. 

 

6.Starosta obce pohovořil o zapojení obce Velká Chyška do přípravy studie na akci: Přivaděč 

pitné vody z vodojemu Roučkovice do vodojemu Lukavec. Přítomní zastupitelé obce schválili 

zapojení do přípravy této studie. Počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

7. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo dohodu o provedení práce pro Josefa Zemana 

ml., Velká Chyška 36 (aplikace chemických přípravků) a pro Zdeňka Štěpánka, Velká Chyška 

33 (údržba soustavy rybníků Na Zelené), a to s výsledky hlasování: počet hlasů pro 5, proti 0, 

zdrželi se 2. 

 

8. Starosta obce přednesl požadavek zásahové jednotky JPO o její dovybavení, zastupitelstvo 

obce schválilo částku 60 000 Kč na toto dovybavení, a to s počtem hlasů pro 7, proti 0, zdržel 

se 0.  

 

9. Starosta obce seznámil přítomné s informacemi Petry Pavlíkové, provozovatelky prodejny 

ve Velké Chyšce. Zastupitelé obce schválili poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč, který 

bude vyplácen k poslednímu dni měsíce na účet provozovatelky, a to po dobu 5 měsíců, od 1. 

června 2022 do 31. října 2022, pokud bude prodejna v provozu za podmínek, že nedojde 

ke zhoršení poskytovaných služeb a zůstane zachována současná provozní doba.  

 

10.Na minulém zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška 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. Starosta obce 

nyní upřesnil, že činnost OLH vykonává od 1. dubna 2022. Toto zastupitelé berou na vědomí.  

 

11. Zastupitelstvo obce schválilo odměnu starostovi obce, místostarostovi obce a účetní, a to ve 

výši dvou měsíčních odměn /platu/ za výkon svých funkcí nad rámec svých povinností /viz. 

příloha/, s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 5, proti 0, zdržel se 2. 

 

12. Starosta obce předložil žádost Zdenky Figrové, Jetelová 2856/1, Praha 10-Záběhlice, 

o  zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 1760 v k.ú. Velká Chyška, 

zastupitelstvo obce neschvaluje zřízení tohoto věcného břemene, a to s počtem hlasů pro 7, proti 

0, zdržel se 0.  

 

13. Starosta obce pohovořil o nutnosti pořízení mulčovače. Zastupitelstvo obce schválilo jeho 

nákup za cenu do 300 000 Kč s DPH a pověřuje místostarostu obce k jeho výběru a pořízení..  

Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 

18. března 2022. Předsedkyně finančního výboru předložila Zápis z jednání finančního výboru 

ze dne 21. března 2022. 

 

 

Zapsala: Marta Kosová, dne 2. června 2022 v 21,00 h.  

 

Ověřovatelé zápisu:   Stanislav Princ 

 

 

         Tomáš Korba 



USNESENÍ 

 

z 28. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 2. června 2022 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

 

1. schvaluje 

program 28. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Stanislav Princ a Tomáš 

Korba, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou 

 

2. bere na vědomí 

rozpočtové opatření číslo 1/2022 

 

3.schvaluje 

závěrečný účet Obce Velká Chyška za rok 2021 bez výhrad 

a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška za rok 2021 ze dne 23. 

března 2022, a to s výhradou (nedostatky v účetnictví byly odstraněny) 

 

4. schvaluje 

účetní závěrku MŠ Velká Chyška za rok 2021 bez výhrad, 

schvaluje hospodaření Mateřské školy Velká Chyška za rok 2021 a souhlasí s převodem 

hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 120,34 Kč do rezervního fondu školy 

 

5. schvaluje 

účetní závěrku Obce Velká Chyška za rok 2021 bez výhrad 

 

6. schvaluje 

zapojení obce Velká Chyška do přípravy studie na akci: Přivaděč pitné vody z vodojemu 

Roučkovice do vodojemu Lukavec  

 

7. schvaluje 

dohodu o provedení práce pro Josefa Zemana ml., Velká Chyška 36 (aplikace chemických 

přípravků) a pro Zdeňka Štěpánka, Velká Chyška 33 (údržba soustavy rybníků Na Zelené) 

 

8. schvaluje 

poskytnutí částky 60 000 Kč na dovybavení zásahové jednotky JPO 

 

9.bere na vědomí 

informace Petry Pavlíkové o prodejně  

a schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč, který bude vyplácen k poslednímu dni měsíce na 

účet provozovatelky, a to po dobu 5 měsíců, od 1. června 2022 do 31. října 2022, pokud bude 

prodejna v provozu za podmínek, že nedojde ke zhoršení poskytovaných služeb a zůstane 

zachována současná provozní doba 

 

10. bere na vědomí 

informaci, že činnost odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) pro obec Velká Chyška 

Ing. Kateřina Průšová, Zhoř 7, IČO: 07729197, vykonává od 1. dubna 2022 

 



11. schvaluje 

odměnu starostovi obce, místostarostovi obce a účetní, a to ve výši dvou měsíčních odměn 

/platu/ za výkon svých funkcí nad rámec svých povinností /viz. příloha/ 

 

12. neschvaluje 

zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 1760 v k.ú. Velká Chyška 

 

13. schvaluje 

nákup mulčovače za cenu do 300 000 Kč s DPH a pověřuje místostarostu obce k jeho výběru a 

pořízení 

 

a bere na vědomí 

zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 18. března 2022 

a zápis z jednání finančního výboru ze dne 21. března 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Mička, místostarosta     Ing. Martin Drs, starosta obce 

 
 


