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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

OBCE CHYŠKY 

ZE DNE 3. 10. 2018 od 18:00 hod 

v zasedací místnosti OÚ Chyšky 

Přítomni: Hejna Vladimír, Lívanec Jiří, Ing. Pich Jan, Ing. Maksa Miroslav, Calta Václav, Prášek 

Martin, Mgr. Pešička Jiří, Ing. Málek Jan, Ing, Chochole Milan, Hadrbolec Marek, Bardová Jana, Štván 

Ladislav 

Omluveni: Čapek Stanislav, Hejnová Stanislava, Votrubová Pavlína, 

 

 

 

 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení  

1.1. volba zapisovatele  

1.2. volba ověřovatelů  

2. Projednání:  

2.1. Rozpočtová změna č. 9/2018 

2.2. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a vlastníky pozemků na akci 

vodovodu Chyšky – Květuš – Nová Ves 

2.3. Pošta Partner – rozšířený bod jednání, viz dopis 

2.4. Vysazení památné lípy u příležitosti 100 let založení republiky – rozšířený bod jednání 

2.5. Zápis do kroniky obce Chyšky za rok 2017- rozšířený bod jednání 

3. Informace  

4. Diskuse  

5. Závěr  
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Jednání 

1. Zahájení 

Provedl starosta obce pan Ing. Miroslav Maksa v 18:00 hodin, přivítal všechny přítomné a 

seznámil je s návrhem programu jednání.  

 

1.1. návrh zapisovatele: Ing. Jan Pich 

PRO- 11 PROTI-0 ZDRŽELO- 1 (Pich) 

Schváleno 11 hlasy 

1.2. návrh ověřovatelů: pan Marek Hadrbolec, pan Václav Calta 

PRO- 12 PROTI-0 ZDRŽELO- 0 

Jednohlasně schváleno 

1.3. Návrh rozšíření programu o tyto body: 

2.3. Pošta Partner 

 2.4. Vysazení památné lípy u příležitosti 100 let založení republiky 

 2.5. Zápis do kroniky obce Chyšky za rok 2017 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením programu jednání o výše uvedené body.  

 PRO-12 PROTI-0 ZDRŽELO- 0 

Jednohlasně schváleno 

2. Projednání  

 

2.1. Rozpočtové změny 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno starostou obce s rozpočtovou změnou č. 9/2018.    

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s předloženou rozpočtovou změnou č. 9/2018.  

PRO-12 PROTI-0 ZDRŽELO- 0 

Jednohlasně schváleno 

2.2. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a vlastníky pozemků na akci 

vodovodu Chyšky – Květuš – Nová Ves – viz příloha 

 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě. 

Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání ruší v předložené smlouvě text v čl. II, 

odst. 6 a nahrazuje ho, takto:  

6. Smluvní strany ujednávají níže uvedené cenové, platební a jiné podmínky:  

a) Náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve výši 1000,- Kč bude 
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Budoucímu povinnému uhrazena hotově nebo bezhotovostním převodem na 

bankovní účet nejpozději do 30 dnů po doručení vyrozumění o provedení vkladu 

práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.  

b) Je-li Budoucí povinný plátcem DPH, bude k jednorázové náhradě připočtena 

daň z přidané hodnoty ve výši stanové platným právním předpisem. Jednorázovou 

náhradu dle předchozího bodu této smlouvy uhradí Budoucí oprávněný 

Budoucímu povinnému na základě daňového dokladu, který vystaví Budoucí 

povinný až poté, co bude Budoucímu povinnému doručeno vyrozumění o 

provedení vkladu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru 

nemovitostí. Daňový doklad bude vystaven se splatností 30 dnů, bude obsahovat 

název stavby „Vodovod Květuš a Nová Ves“ a bude doručen na adresu 

Budoucího oprávněného. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den, kdy 

bude Budoucímu povinnému doručeno vyrozumění o provedení vkladu práva 

odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí  

Ostatní body předložené smlouvy zůstávají bez změn. 

PRO-11     PROTI- 0  ZDRŽELO- 1 (Maksa) 

 Schváleno 11 hlasy 

2.3. Pošta Partner – viz dopis 

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce dopis ze dne 3. 10. 2018 od České pošty s.p. V dopise 

se uvádí, že Česká pošta na základě dopisu ze dne 4. 7. 2018, ve kterém se obec hlásí do vyvěšené 

výzvy k provozování pošty Partner upustí od vymáhání pohledávky vůči Obci Chyšky ve výši 

219.002 Kč za vložené finanční prostředky. Současně vyzývá obec o finální stanovisko ve věci 

provozování pošty Partner a o stanovení závazného termínu podpisu Smlouvy o zajištění služeb 

pro Českou poštu s.p. a to nejpozději do 19. 10. 2018.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce na svém mimořádném zasedání dne 3. 10. 2018 obdrželo sdělení 

České pošty ze dne 3. 10. 2018 ve věci pošty Partner v Chyškách (viz příloha dopis). Česká pošta 

žádá Obec Chyšky o podpis smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu do nejpozdějšího 

termínu 19. 10. 2018. Obec Chyšky do této doby neobdržela žádný návrh smlouvy o provozování 

pošty Partner a neobdržela ani návrh smlouvy o odpuštění finanční pohledávky České pošty vůči 

Obci Chyšky ve výši 219 002 Kč. Zastupitelstvo obce se tedy nemá možnost s návrhem smlouvy 

seznámit a projednat ji. Je třeba přihlédnou i k tomu, že byly vyhlášeny volby do zastupitelstev 

obcí a zastupitelstvo dnem 5. 10. 2018 ztrácí mandát. Nově zvolené zastupitelstvo obce, s právem 

rozhodování, bude mít možnost vyjádřit se k předloženému dopisu až po ustavující schůzi. Proto 

nelze navržený termín 19. 10. 2018 k podpisu smlouvy dodržet! Současné zastupitelstvo obce na 

svém rozhodnutí, ve kterém se přihlásilo do vyvěšené výzvy k provozování pošty Partner, nic 

nemění.  

PRO- 11 PROTI- 0 ZDRŽELO-1 (Prášek) 

Schváleno 11 hlasy 
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2.4. Vysazení památné lípy u příležitosti 100 let založení republiky 

Zastupitel a předseda spolku Naše Chyšecko Jan Pich informoval o plánované akci spolku u 

příležitosti 100 let založení republiky 28. 10. 2018 a to vysazením památného stromu lípy v obci 

Chyšky. Po diskusi na vhodné umístění stromu byl navržen parčík u fotbalového hřiště.  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s vysazením stromu lípy u příležitosti 100 

let založení Republiky v parčíku sportovního areálu u fotbalového hřiště.  

 

PRO-12      PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 Jednohlasně schváleno 

2.5. Zápis do kroniky obce Chyšky za rok 2017 

Zastupitelstvu obce byla předložena napsaná kronika obce Chyšky za rok 2016 k nahlédnutí. 

Zastupitelstvu obce byl také předložen návrh na zápis do kroniky obce za rok 2017.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zápisem do kroniky obce Chyšky za rok 

2017.  

PRO-12       PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 Jednohlasně schváleno 

3. Informace 

 

4. Diskuse   

 

5. Závěr  

Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva obce prohlásil starosta obce v 19:40 hodin zasedání 

zastupitelstva obce za ukončené.  

 

 

Zapsal:    Ing. Jan Pich   ………………… 

 

 

Zápis ověřil:       Marek Hadrbolec  …………………. 

 

 

Václav Calta     …………………. 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Maksa, 

               starosta obce  


