
ZÁPIS 

 

z 29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 25 srpna 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, 

Mgr. Monika Kratochvílová 

 

 

Program: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu. 

2. Zřízení termínovaného vkladu, spořícího účtu.  

3. Výpověď nájmu čp. 121.  

4. Pronájem čp. 121. 

5. Smlouva - kovárna – čp. 75 

6. Žádost o dar – M. Michal. 

7. Územní smlouva – územní plán – Ing. Maryška. 

8. 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 Josef Zeman, zapisovatelkou 

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

 

2.Starosta obce informoval přítomné o stavu finančních účtů a zastupitelstvo obce dospělo 

k závěru, že by bylo výhodné vložit 2 000 000 Kč na termínovaný vklad na 6 měsíců 

u Komerční banky, a.s., toto zastupitelstvo obce schválilo a pověřilo starostu obce k vyřízení 

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

 

3.Na základě informace Petry Pavlíkové, která dne 5. srpna 2022 uvedla, že poslední den 

prodeje je 15. srpna 2022 (v prodejně čp. 121 ve Velké Chyšce), zastupitelstvo obce 

schvaluje ukončení nájmu ke dni 31. srpna 2022, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 

7, proti 0, zdržel se 0.  

 

4.Na základě uveřejnění nabídky (dne 8. srpna 2022) podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, v platném znění na pronájem prostor za účelem prodejny v č.p. 121 ve Velké 

Chyšce podal žádost o tento pronájem pouze jeden žadatel, a to Tran Van Sang, na prodej 

potravin a smíšeného zboží.  

Zastupitelstvo obce schválilo pronájem budovy čp. 121 ve Velké Chyšce tomuto žadateli, a to 

za těchto podmínek: pronájem na dobu určitou do 31. srpna 2023, s výší nájmu 1,- Kč/měsíčně, 

a to od 1. září 2022, za účelem prodeje potravin a smíšeného zboží. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

5.Starosta obce předložil přítomným návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Velká Chyška jako 

vypůjčitelem a Miladou Holakovskou, Annou Růžičkovou a Josefem Vondráčkem jako 

půjčitelem týkající se vybavení bývalé kovárny v čp. 75 ve Velké Chyšce. Zastupitelstvo obce 



uzavření této smlouvy schvaluje, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel 

se 0. 

 

6. Starosta obce informoval o žádosti Martina Michala, Velká Chyška 101, o finanční dar na 

vydání své knihy „Stín lesa“. Zastupitelstvo obce Velká Chyška schválilo poskytnutí finančního 

daru ve výši 8500 Kč, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

7.Starosta obce dále informoval o Smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu Velká Chyška 

mezi objednatelem Obcí Velká Chyška a zhotovitelem Ing. arch. Miličem Maryškou, 

Letohradská 3/369,170 00 Praha 7, IČO: 16125703, týkající se zpracování Územního plánu 

Velká Chyška, kde nebyl dodržen termín zpracování z důvodu, že dochází ke změně 

katastrálního operátu Velká Chyška a není možné v tuto chvíli pokračovat ve zpracování 

územního plánu. Z těchto důvodů toto zastupitelé obce nepovažují za nedodržení smlouvy 

a navrhují prodloužení výše uvedené smlouvy, a to následovně 

Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé etapy Územního plánu Velká Chyška : 

a) I. etapa - návrh Územního plánu Velká Chyška 

do 28. února 2023 

b) II. etapa - úprava návrhu ÚP pro veřejné projednání 

do 8 týdnů od předání pokynů k úpravě návrhu ÚP 

c) III. etapa - úprava návrhu ÚP po veřejném projednání, ÚP k vydání 

do 8 týdnů od předání pokynů k úpravě návrhu ÚP 

d) IV. etapa - zpracování digitál. dat v souladu se standardem vybraných částí ÚP 

do 6 týdnů po vydání ÚP Velká Chyška. 

 

8.Zastupitelstvo obce v návaznosti na bod 8 z 25. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška 

konaného dne 18. listopadu 2021 rozhodlo, že odložená platba za rok 2021 týkající se plánu 

financování obnovy vodovodů a kanalizací bude uskutečněna v roce 2022, a to s výsledkem 

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

 

 

Zapsala: Marta Kosová, dne 25. srpna 2022 v 20,30 h.  

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Monika Kratochvílová 

 

   Josef Zeman 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 



 

z 29. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 25. srpna 2022 od 19 h 

v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce_______________________________________ 

 

Zastupitelstvo obce Velká Chyška po projednání 

1. schvaluje 

program 29. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Mgr. Moniku 

Kratochvílovou a Josefa Zemana, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou 

 

2. schvaluje 

vložení 2 000 000 Kč na termínovaný vklad na 6 měsíců u Komerční banky, a.s. 

 

3.schvaluje 

ukončení nájmu prodejny ve Velké Chyšce s Petrou Pavlíkovou 

 

4.schvaluje 

pronájem budovy čp. 121 ve Velké Chyšce Tran Van Sang, a to za podmínek: pronájem na 

dobu určitou do 31. srpna 2023, s výší nájmu 1,- Kč/měsíčně, a to od 1. září 2022, za účelem 

prodeje potravin a smíšeného zboží, vodné, stočné, energie a TKO hradí po dobu pronájmu 

budovy nájemce 

 

5.schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Velká Chyška jako vypůjčitelem a Miladou 

Holakovskou, Annou Růžičkovou a Josefem Vondráčkem jako půjčitelem týkající se vybavení 

bývalé kovárny v čp. 75 ve Velké Chyšce 

 

6.schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši 8500 Kč Martinu Michalovi, Velká Chyška 101 

 

7.schvaluje 

prodloužení Smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu Velká Chyška mezi objednatelem 

Obcí Velká Chyška a zhotovitelem Ing. arch. Miličem Maryškou, Letohradská 3/369,170 00 

Praha 7, IČO: 16125703, týkající se zpracování Územního plánu Velká Chyška, a to následovně 

Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé etapy Územního plánu Velká Chyška : 

a) I. etapa - návrh Územního plánu Velká Chyška 

do 28. února 2023 

b) II. etapa - úprava návrhu ÚP pro veřejné projednání 

do 8 týdnů od předání pokynů k úpravě návrhu ÚP 

c) III. etapa - úprava návrhu ÚP po veřejném projednání, ÚP k vydání 

do 8 týdnů od předání pokynů k úpravě návrhu ÚP 

d) IV. etapa - zpracování digitál. dat v souladu se standardem vybraných částí ÚP 

do 6 týdnů po vydání ÚP Velká Chyška. 

 

8.schvaluje 

uskutečnit odloženou platbu za rok 2021 týkající se plánu financování obnovy vodovodů a 

kanalizací v roce 2022 

 

Josef Mička, místostarosta     Ing. Martin Drs, starosta obce 

 

 



 


