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                         OBEC Chyšky 
                                          Chyšky 27, 398 53 Chyšky, okres Písek 

 

 

 

 
 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY 

ZE DNE 28.11.2018 

v zasedací místnosti OÚ Chyšky 

zasedání č. 9/2018 

Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Mgr. Pešička Jiří, Štván 

Ladislav,  Bardová Jana,  Ing.  Málek Jan,  Hejnová Stanislava,  Ing. Josef Kortan Ph.D., Kubec 

Jaroslav,  Pešička Miroslav,  Ing. Fara Miroslav, Dvořák Vladimír DiS., Mašek Ladislav, 

Tejnorová Alena  

Omluveni:  

  N Á V R H     P R O G R A M U 
   

1. Zahájení  

1.1. Volba zapisovatele  

1.2. Volba ověřovatelů  

1.3. Schválení programu 

 

2. Projednání:  

2.1. Slib nové zastupitelky Aleny Tejnorové 

2.2. Rozpočtové opatření č. 10 

2.3. Způsob volby předsedy finančního a kontrolního výboru 

2.4. Volba předsedy finančního výboru 

2.5.  Volba předsedy kontrolního výboru 

2.6. Jmenování členů finančního výboru 

2.7. Jmenování členů kontrolního výboru 

2.8. Určení zastupujících při finančních transakcích – podpisové vzory 

2.9. Jmenování oddávajících a stanovení používání závěsného znaku se státním symbolem pro období 

2018-2022, stanovení dne konání svatebního obřadu 

2.10. Stanovení odměn zastupitelům 

2.11. Jednací řád Zastupitelstva obce Chyšky – viz. příloha 

2.12. Směrnice o zadávání veřejných zakázek – viz. příloha 

2.13.  Organizační řád obce – viz. příloha 

2.14.  Školská rada – jmenování zástupců za zřizovatele 
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2.15.  Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením 

2.16. Informace o dotačním programu „Program obnovy venkova“ 

2.17. Obecně závazná vyhláška obce Chyšky č. 3/2015 

 

3. Žádosti 

        3.1. Žádost o koupi pozemku parc.č. 925/1 v k.ú. Branišovice 

 

4. Informace 

4.1. Zákon o obcích 128/ 2000 Sb., příručka pro zastupitele – viz. příloha 

4.2.  Informace o vyhlášení veřejného záměru na pronájem restaurace a restauračního zařízení   

                 v kulturním domě v Chyškách  

5. Diskuse  

 

6. Závěr  

 

   

Jednání 

1. Zahájení 

Zahájení jednání provedla starostka obce Stanislava Hejnová v 17:00 hodin, přivítala všechny přítomné a 

seznámila je s návrhem programu jednání.  

 

1.1. Návrh zapisovatele: pan Ladislav Štván 

 

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

                   PRO-14    PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně 

1.2. Návrh ověřovatelů: pan Mgr. Jiří Pešička, pan Vladimír Dvořák 

                         Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

                   PRO-13    PROTI-0    ZDRŽELO-1  (Mgr. Jiří Pešička)  

                         Schváleno  

1.3.  Schválení programu: 

Starostka obce z navrhovaného programu navrhuje vypustit z jednání bod 2.17.  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí z programu jednání vypustit výše uvedený bod.  

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

  

                   PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

            Schváleno jednohlasně 

 

 

 



Zasedání č. 9/2018 Stránka 3 

2. Projednání  

2.1. Slib nové zastupitelky Aleny Tejnorové 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky." 

 

Zastupitelka Alena Tejnorová složila slib zastupitele pro období 2018-2022 a toto stvrdila 

svým podpisem na podpisovém archu, který je přílohou č. 1 zápisu z tohoto jednání 

zastupitelstva obce. 

 

      Od této chvíle hlasuje 15 členů zastupitelstva obce 

 

2.2. Rozpočtové opatření č. 10 

Zastupitelstvu obce bylo přeloženo rozpočtové opatření č. 10 a paní Galajdová seznámila zastupitele s jeho 

obsahem.  

 

Usnesení:  Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s rozpočtovým opatřením č.10. 

 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-15   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně  

 

2.3. Způsob volby předsedy finančního a kontrolního výboru 

Starostkou obce byl navržen způsob volby veřejným hlasováním. 

       

                   Usnesení: Zastupitelstvo obce s předloženým návrhem souhlasí – volba předsedy finančního a   

                                    kontrolního výboru bude probíhat veřejným hlasováním 

      

    Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-15   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně         

2.4. Volba předsedy finančního výboru 

Jako předseda finančního výboru byl navržen Ing. Miroslav Fara 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce s předloženým návrhem souhlasí – předsedou finančního výboru se     

                  stává  Ing. Miroslav Fara. 

 

    Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-1  (Ing. Fara)  

                   Schváleno  

2.5. Volba předsedy kontrolního výboru 

Jako předseda kontrolního výboru byla navržena paní Jana Bardová 

Usnesení: Zastupitelstvo obce s předloženým návrhem souhlasí – předsedou kontrolního výboru je   

                 zvolena paní Jana Bardová.                     

   

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-1 (Jana Bardová) 

                   Schváleno                
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2.6. Jmenování členů finančního výboru 

Jako členové finančního výboru byli navrženi: Štván Ladislav, Kubec Jaroslav, Mašek Ladislav, Hejna 

Vladimír 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí, že členy finančního výboru byli jmenováni Štván Ladislav, Kubec   

                 Jaroslav, Mašek Ladislav, Hejna Vladimír  

 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-13   PROTI-0    ZDRŽELO-2 (Vladimír Hejna, Ladislav Mašek)  

                   Schváleno     

 

2.7. Jmenování členů kontrolního výboru 

Jako členové kontrolního výboru byli navrženi: Ing. Josef Kortan Ph.D., Mgr. Jiří Pešička, Vladimír 

Dvořák DiS., Alena Tejnorová  

                   Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí, že členy kontrolního výboru byli jmenováni:                                            

                                     Ing. Josef Kortan Ph.D., Mgr. Jiří Pešička, Vladimír Dvořák DiS., Alena Tejnorová                     

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-12    PROTI-0    ZDRŽELO-3 (Mgr. Pešička Jiří, Ing. Kortan Ph.D., Alena Tejnorová)  

     Schváleno 

 

 

2.8. Určení zastupujících při finančních transakcích – podpisové vzory 

 Zastupitelům obce byl předložen návrh starostky obce na zastupování při finančních 

transakcích – podpisové vzory s Komerční bankou Milevsko. Navrženi byli: Stanislava 

Hejnová, Marek Hadrbolec, Jana Bardová, Ing. Jan Málek. S ČNB byli navrženi Stanislava 

Hejnová, Marek Hadrbolec a Jana Bardová. 

 Zastupitelům obce byla starostkou obce předložena příloha č. 2 ke směrnici o oběhu účetních 

dokladů, ve které jsou stanoveny podpisové vzory.  

Starostka navrhla příkazcem operace Stanislavu Hejnovou a Marka Hadrbolce.  

Informace: Správcem rozpočtu, účetním a správcem majetku Marii Galajdovou, pokladní, 

mzdovou účetní Janu Vačlenovou, vedením evidence poštovních známek Martinu Petrovou a 

vedením pokladny Lenku Kváčovou (mají to v pracovní náplni.) 

 

                     Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem, aby zastupujícími členy zastupitelstva     

                        obce při finančních transakcích (podpisové vzory) v Komerční bance v Milevsku a v ČNB    

                        byli Stanislava Hejnová, Marek Hadrbolec, Jana Bardová, Ing. Jan Málek. 

 

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-13    PROTI-0    ZDRŽELO-2  (Jana Bardová, Ing. Jan Málek)  

     Schváleno 

 

 

                     Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem, aby zastupujícími členy zastupitelstva,   

                                       vztahující se k zákonu 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole  

                                       se stali příkazci operace Stanislava Hejnová a Marek Hadrbolec. 

 

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-15   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně 
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2.9. Jmenování oddávajících a stanovení používání závěsného znaku se státním symbolem pro období 

2018-2022, stanovení místa a doby konání svatebního obřadu 

Dle zákona o matrikách snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, 

místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce. Manželství se uzavírá dle výše uvedeného 

zákona v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů a zastupitelstvo obce stanoví dobu 

k uzavření manželství. 

Při občanských obřadech je v Chyškách používán závěsný odznak se státním znakem uprostřed  

a nápisem „Česká republika“ po obvodu tohoto odznaku. Z ustanovení § 108 odst.1 zákona  

o obcích vyplývá, že starosta má právo odznak používat při významných příležitostech  

a občanských obřadech. Zastupitelstvo obce pak může v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona o 

obcích stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce. 

Zastupitelům byl předložen návrh starostky obce na jmenování oddávajících. Byla navržena paní Jana 

Bardová. (starosta a místostarosta jsou oddávajícími ze zákona). 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky pověřuje k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují     

                  do manželství paní Janu Bardovou. 

 

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-14    PROTI-0    ZDRŽELO-1  (Jana Bardová)  

     Schváleno 

  

 

 

Zastupitelstvu byl předložen návrh starostky, že závěsný odznak se státním symbolem při oddávání a 

dalších občanských obřadech bude používat místostarosta Marek Hadrbolec a paní Jana Bardová. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky stanovuje, že pro účely přijímání projevu vůle snoubenců, že   

                 spolu vstupují do manželství a vykonávání dalších občanských obřadů mohou užívat    

                 závěsný odznak se státním symbolem paní Jana Bardová a pan Marek Hadrbolec. 

 

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-14    PROTI-0    ZDRŽELO-1  (Jana Bardová)  

     Schváleno 

 

  

 

Starostka obce navrhuje jako místnost pro konání slavnostních obřadů obřadní síň obecního úřadu 

Chyšky č.p.27. 

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky určuje jako místnost pro konání slavnostních obřadů obřadní  

                 síň Obecního řadu Chyšky č.p. 27. 

 

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-15   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně 
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Starostka obce navrhuje jako den k uzavírání manželství pátek a sobotu od 8 do 16 hodin. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky stanovuje jako den k uzavírání manželství pátek a sobotu od  

                 8:00 do 16:00 hodin. 

  

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-15   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně 

2.10. Stanovení odměn zastupitelům 

Dle zákona 50/2006, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., přílohy k nařízení vlády č. 318/2017, rada 

navrhuje odměny zastupitelům: 

        

Člen výboru     1 200,- Kč  

Předseda výboru   1 500,- Kč    

Člen rady    2 500,- Kč 

Místostarosta           12 000,- Kč 

 

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání s návrhem rady souhlasí a stanovuje odměny   

                  v navržené výši: člen výboru 1 200,- Kč, předseda výboru 1 500,- Kč, člen rady 2 500,- Kč    

                  a místostarosta 12 000,- Kč. 

  

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-14    PROTI-0    ZDRŽELO-1  (Marek Hadrbolec)  

     Schváleno 

 

                    

2.11. Jednací řád zastupitelstva Obce Chyšky 

Zastupitelé obdrželi jednací řád zastupitelstva obce k připomínkování. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s předloženým návrhem jednacího řádu s tím, že  

                  bude doplněn v bodě 2.2. takto:  Pro volební období 2018-2022 budou pověřeni funkcí   

                  zapisovatele pan Ladislav Štván a pan Vladimír Dvořák DiS. 

      

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-15   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně 

 

 

2.12. Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce 

Chyšky a příspěvkových organizací, jichž je zřizovatelem 

Zastupitelé obdrželi směrnici o zadávání zakázek k připomínkování. 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zněním „Směrnice pro evidenci veřejných  

                  zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Chyšky a příspěvkových  

                 organizací, jichž je zřizovatelem“ a toto znění směrnice schvaluje a upravuje takto:  

                  Článek 3 bod 1.1.:  Dodavatele pro zakázky malého rozsahu obce, jejichž předpokládaná  

                                                 cena nepřesáhne 250.000,-- Kč bez DPH, vybírá starosta. Je přitom   

                                                 povinen dodržet zásady stanovené v článku 2. 

            Článek 3 bod 2.1.: Veřejné zakázky malého rozsahu od 250.001,-- Kč do 500.000,-- Kč bez  

                                                 DPH obce a od 150.001,-- Kč do 500.000,-- Kč bez DPH příspěvkové     

                                                 organizace. 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-14    PROTI-0    ZDRŽELO-1  (Stanislava Hejnová)  

     Schváleno 

 

2.13. Organizační řád obce 

Zastupitelé obdrželi organizační řád obce k připomínkování. 

V čl. 14 

Zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a prování rozpočtová opatření v plném 

rozsahu. O těchto opatřeních informuje ZO na jeho nejbližším zasedání. 

      V souladu s §102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů   

      pověřuje zastupitelstvo obce radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše 500 000,- Kč      

      v rámci jednoho závazného ukazatele.  

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 

v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

(jedná se o to, že ve stávajícím znění v org. řádu je, že rada prování rozpočtová opatření a dodatečně je 

schvaluje zastupitelstvo. Rozpočtová opatření jsou tak radou pouze předschválena. V případě, že je 

nutné rychle něco schválit, aby mohla být provedena úhrada faktury – havárie, příjem dotace,… 

muselo by se vždy sejít zastupitelstvo a to není ani proveditelné. Faktury by tak mohly zůstat po 

splatnosti a stávali bychom se tak neplatiči.  

V případě úhrady faktury, když není schváleno rozpočtové opatření se obec dopouští porušení 

rozpočtové kázně a hrozí sankce až 1 000 000,- Kč. Týká se to především výdajů. Rozpočtové opatření 

je ale třeba udělat i na příjem. 

Rada se schází častěji – je to operativnější. 

Z tohoto důvodu můžeme vypustit bod jednání 2.15 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Organizační řád obce s tím, že bude provedena  

                 změna v článku 14 – Činnost rady ve znění: 

          V souladu s §102 odst.2  písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších  

předpisů pověřuje zastupitelstvo obce radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše 

500 000,- Kč v rámci jednoho závazného ukazatele.  

 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném        

 v kompetenci rady na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-15   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně 

 

 

2.14.   Školská rada – jmenování zástupců za zřizovatele 

 Starostka obce informovala členy ZO o tom, že rezignací pana Václava Calty na post zastupitele 

došlo k tomu, že Obec Chyšky nemá ve Školské radě svého zástupce a je třeba jej jmenovat. 

Školská rada má celkem 3 členy. Poslední volby byly 9.11.2017 a byli zvoleni: za učitele Mgr. Jakub 

Barda, za rodiče Stanislav Čapek a za zřizovatele byl jmenován 27.9.2017 pan Václav Calta. 

Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva obce, aby navrhli ze svých řad zástupce za Obec Chyšky 

do Školské rady při ZŠ Chyšky. 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce jmenuje svým zástupcem ve Školské radě Ing. Josefa Kortana Ph.D. 

 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-14    PROTI-0    ZDRŽELO-1  (Ing. Josef Kortan Ph.D.)  

      Schváleno 

 

2.15. Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením 

 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením tohoto bodu z jednání, protože pravomoci rady obce    

                  k rozpočtovým opatřením byly projednány v bodě 2.13. Organizační řád obce. 

  

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  15 

                   PRO-15   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně 

 

Po tomto hlasování se zastupitelka paní Jana Bardová omluvila z jednání zastupitelstva obce a od této chvíle hlasuje 

14 zastupitelů.  

 

 

2.16. Informace o dotačním programu „Program obnovy venkova“¨ 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce se dohodlo, že do příštího zasedání zastupitelstva obce předloží členové  

                  zastupitelstva návrhy na realizace do Programu obnovy venkova. 

 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

                   PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

                   Schváleno jednohlasně 

 

 

 

3. Žádosti 

 

3.1. Žádost o koupi pozemku parc.č. 925/1 v k.ú. Branišovice 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost  o odkoupení pozemku parc.č. 925/1 v k.ú. Branišovice. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání vyhlašuje záměr na prodej pozemku č. 925/1 v k.ú.  

                  Branišovice o výměře 2 872m2. 

       

         Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

       

        PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

 

        Schváleno jednohlasně 

 

 

 

4. Informace 

 

4.1. Zákon o obcích 128/2000 Sb., příručka pro zastupitele 

Starostka předala zastupitelům Příručku pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018. 

4.2. Starostka a místostarosta informovali zastupitele o vyhlášení veřejného záměru na pronájem restaurace a 

restauračního zařízení v KD v Chyškách 
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5. Diskuse – zastupitelstvo obce se v diskusi shodlo vytvořit čtyřletý plán oprav a investic s následnou možností  

                  čerpání dotací   

 

 

6. Závěr  

 

Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva, prohlásila starostka obce v 19:45 hodin zasedání 

Zastupitelstva obce Chyšky za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  

 

      Ladislav Štván  ………………… 

 

 

Zápis ověřil:  

 

Mgr. Jiří Pešička  …………………. 

 

      Vladimír Dvořák  DiS.           …………………. 

 

 

                                                                                                  Stanislava Hejnová  

                                               starostka obce 

 

 


