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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY 

ZE DNE 19. 9. 2018 

v zasedací místnosti OÚ Chyšky 

zasedání č. 6/2018 

Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Lívanec Jiří, Ing. Chochole Milan,   
Ing. Miroslav Maksa, Mgr. Pešička Jiří, Štván Ladislav,  Bardová Jana, Calta Václav,  Ing. Jan Málek, 
Ing. Jan Pich, Hejnová Stanislava, Pavlína Votrubová 

Omluveni:  Prášek Martin 

  N Á V R H     P R O G R A M U 
   

1. Zahájení  

1.1. volba zapisovatele  

1.2. volba ověřovatelů  

2. Projednání:  

2.1. Rozpočtová opatření   

2.2. Projednání nové ÚPD pro Chyšky – viz příloha 

2.3. Návrh na smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040012976/001 – viz 

příloha 

2.4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040010670/004 – viz 

příloha 

2.5. Prodej části pozemku v k.ú. Branišovice u Ratiboře a návrh kupní smlouvy – viz příloha  

2.6. Směna části pozemku v k.ú. Mezný a návrh směnné smlouvy 

2.7. Směna části pozemku v k.ú. Květuš a návrh směnné smlouvy 

2.8. Žádost o posečkání úhrady penále – viz příloha 

2.9. Výsledky měření radonu v ZŠ – viz příloha 

2.10. Výroční zpráva ZŠ Chyšky 2017/2018 – viz příloha 

2.11. Zpráva o činnosti kontrolního výboru obce 

2.12. Zpráva o činnosti obce  

3. Informace  

3.1. Pošta Partner  

3.2. Zdroj pitné vody pro rozšíření vodovodní sítě 

3.3. Prodej části pozemku v k.ú. Ratiboř (Nálesí) 

3.4. Prodej části pozemku v k.ú. Chyšky (okál) 

3.5. Ze zasedání Rady obce – viz příloha 

4. Diskuse  

5. Závěr  

 

   

 



Zasedání č. 6/2018 Stránka 2 

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: pan Ladislav Štván 

1.2. návrh ověřovatelů: pan Václav Calta,  pan Stanislav Čapek  

 

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  13 

                   PRO-12    PROTI-0    ZDRŽELO-1  (Stanislav Čapek)  

                         Schváleno  

1.3.  Návrh rozšíření programu – Žádost o prodej části pozemku  

Prodej části pozemku 51/1 v k.ú. Chyšky na základě zveřejněného záměru č. 8/2018 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením programu jednání o výše uvedený bod.  

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  13 

            PRO-13   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

            Schváleno jednohlasně. 

2. Projednání  

2.1. Rozpočtové změny 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovou změnou obce č. 8/2018 

    

Usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s předloženou rozpočtovou změnou č. 8/2018  

   

                   Hlasovalo členů zastupitelstva:  13 

            PRO-13   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

            Schváleno jednohlasně 

2.2. Projednání nové ÚPD pro Chyšky  - viz příloha 

Zastupitelstvo obce obdrželo v příloze pozvánky návrh ÚPD Chyšky k projednání a k 
odsouhlasení. Zastupitelstvo obce obdrželo návrh usnesení ve věci územního plánu Chyšky. 
Návrh bude současně přílohou zápisu zasedání zastupitelstva.  
V případě, že zastupitelstvo obce schválí vydání územního plánu Chyšky, bude tento územní 

plán vydán postupem, který určuje správní řád. Skutečným dnem vydání předmětného 

územního plánu bude její vyvěšení na úřední desku orgánu, který ji vydal, tj. na úřední 

desku obce. Patnáctým dnem po vyvěšení nabude tato změna účinnosti.  

V souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona má zastupitelstvo obce možnost vrátit v případě 

nesouhlasu návrh územního plánu Chyšky pořizovateli s pokyny k jeho úpravě, popř. má 
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právo celý návrh zamítnout (tj. nepřijmout usnesení v předkládaném znění). 

 
Návrh usnesení zastupitelstva obce Chyšky ve věci vydání územního plánu Chyšky  

Zastupitelstvo obce Chyšky  

1. bere na vědomí  
- dokumentaci návrhu územního plánu Chyšky, 

2. konstatuje 
- že územní plán Chyšky není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 

aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, se 
stanovisky dotčených orgánů, ani se stanoviskem krajského úřadu, 

3. rozhoduje o námitkách k UP Chyšky: 

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

předmět 

námitky: 

1. Zařazení plochy bydlení do územního plánu – pozemky 
p. č. 327, 326 v k.ú. Nosetín,  
2. plochy pro zemědělskou stavbu - pozemky p.č. 317/1, 
317/2, 317/3, 317/4, 311/9 v k. ú. Nosetín 

vypořádání:  1. Námitce se vyhovuje při splnění podmínky 
2. Námitce se vyhovuje 
 

odůvodnění:  Ad. 1 

Na předmětných pozemcích se předpokládá v nejbližší době 

zahájení výstavby. Odbor životního prostředí dle předběžného 

vyjádření souhlasil za podmínky nového vymezení stávajícího 

lokálního biokoridoru Růžená. Proto se námitce při splnění této 

podmínky vyhovuje. 

Ad.2  

Na předmětných pozemcích se předpokládá v nejbližší době 

výstavba hospodářského objektu. Vzhledem k tomu, že 

v plochách zemědělských je umožněna výstavba zemědělského 

objektu, např. seník, jsou tyto pozemky zařazeny do ploch 

zemědělských. 

2 Obec Chyšky, Chyšky 27, 398 53 Chyšky 

předmět 

námitky: 

1. Opravit správné umístění ČOV viz kopie výkresů  

2. Ponechání rozvojových ploch B41 a B42plochy určené 

k výstavbě RD z dosud platné ÚPD Nová Ves v k.ú. Chyšky, 

vyřazení pozemku p.č. 177/6, zařazení pozemků p.č.278/5, 

278/3. Doplnit vodovod-trasa podél komunikace Jihočeského 

kraje, Chyšky – Květuš (na pozemcích – 529/1, 529/2, 741 v k.ú. 

Chyšky a 739/2, 739/1 v k.ú. Květuš),trasa podél místní 

komunikace Obce Chyšky, Chyšky – Nová Ves ( na pozemcích  

534, 535 v k.ú. Chyšky) 

 

vypořádání:  Námitce se vyhovuje  
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odůvodnění: Ad. 1 

Na ČOV jsou vydána pravomocná územní rozhodnutí. 

Ad. 2 

Pozemky byly již takto navrženy v původním územním plánu, je 

ponecháno dle ÚP kromě pozemku p.č. 177/16 ( část pozemku) 

vzhledem k velkému množství vlastníků pozemku. Dle doplnění 

námitky – zařazení pozemků p.č. 278/5, 278/3 dle souhlasu 

OŽP.Koridor vodovodu byl zakreslen dle námitky 

3 Zemědělské družstvo Chyšky, 399 53 Chyšky 

předmět 

námitky: 

1) Žádáme o zachování ucelené rozvojové plochy VS18 
východně od Ratiboře v rozsahu, jak je tato plocha řešena v 
aktuálně platném územním plánu, resp. žádáme o nové 
uspořádám rozvojové plochy s ohledem na nově vymezené 
ochranné pásmo lesní parcely 1488/10 v k.ú. Ratiboř. 
Nesouhlasíme se zásadním zmenšením této rozvojové plochy na 
našich pozemcích oproti aktuálně platnému územnímu plánu. 
Do navrhované rozvojové plochy po tomto zmenšení není 
možné umístit běžné zemědělské stavby včetně potřebné 
infrastruktury, což nás omezuje v dalším rozvoji. Vlastní návrh 
umístění rozvojové plochy je zakreslen do přiložené mapy a 
vychází z již schválených ploch, které jsou aktuálně zahrnuty v 
platném územním plánu, nedochází k navýšení záboru ZPF. 
Jedná se o parcely ve vlastnictví Zemědělského družstva Chyšky 
pare. č. 1483/3, 1483/5, 1235/1, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 
1235/2, 1558/2, 1233 v k.ú. Ratiboř. Tyto plochy volně navazují 
na stávající zemědělský areál, jsou snadno napojitelné na 
komunikaci a jsou situovány směrem z intravilánu Ratiboře, což 
je dle našeho názoru činní vhodnější k zemědělské zástavbě, 
než je tomu v případě rozvojové plochy VSI 7. Tato plocha je pro 
naše budoucí záměry nevyužitelná, jedná se o území 
bezprostředně navazující na zastavěné území pro bydlení a je 
ve vlastnictví soukromých majitelů. 
V této souvislosti žádáme o posouzení a zmenšení ochranného 
pásma lesní parcely 1488/10 v k.ú. Ratiboř z 50 m na 25 m. 
Nově navržené ochranné pásmo lesa zasahuje do zemědělského 
areálu, konkrétně do silážního žlabu a dojírny. 
 
2) Žádáme o převedení části parcely č. 1489/1 v k.ú. Ratiboř z 
plochy VP do plochy VS. Jde o parcelu v našem vlastnictví, která 
je součástí zemědělského areálu v Ratiboři. Jako plocha pro VS 
byla tato parcela jíž řešena v aktuálně platném územním plánu. 
 
3) Žádáme o převedení části parcely č. 1483/3 v k.ú. Ratiboř z 
rozvojové plochy VS18 do zastavěné plochy VS. Je zde postaven 
silážní žlab. 
 
4) LBK 33 zasahuje do zastavěné plochy VS na parcele č. 590 v 
k.ú. Nosetín. Žádáme o zúžení tohoto biokoridoru tak, aby 
nezasahoval do zastavěné plochy na parcele č. 590 v k.ú. 
Nosetín a neomezoval využití této plochy pro stavební účely. 
 



Zasedání č. 6/2018 Stránka 5 

vypořádání:  1. Námitce se částečně vyhovuje při splnění podmínky 
2. Námitce se vyhovuje 
3. Námitce se vyhovuje 
4. Námitce se vyhovuje 

odůvodnění Ad. 1 

Lokalita VS 18 byla upravena na základě vyjádření OŽP a zápisu 

z dohodovacího jednání, který je součástí správního spisu.  

Je zařazeno dle žádosti za podmínky umístění izolační zeleně 

podél komunikace a to formou výsadby jednořadé aleje stromů, 

které umožňují svým vzrůstem dostatečně odclonění areálu 

(topol vlašský, dub, lípa, apod.) a nebude v kolizi s vedením 

vodovodního řadu. V severní části areálu bude pás izolační 

zeleně pro odclonění proveden v šířce 10-13 m 

Rozšíření plochy VS18 na pozemky se zemědělskou půdou s I. 

třídou ochrany je z důvodu nerealizovatelnosti výstavby na 

zastavitelné ploše převzaté z původní ÚPD – zemědělské 

družstvo pozitivně ovlivňuje společenské a hospodářské 

aspekty života v regionu, je to významný ekonomický subjekt 

(považuje se vzhledem k zaměstnanosti jako veřejný zájem 

obce). Navržená plocha vyhovuje díky návaznosti na již stávající 

zemědělský areál, sítě technické infrastruktury. Výstavba 

dalších záměrů  zemědělského družstva bude tak snazší, méně 

finančně nákladná než kdyby vznikla plocha jinde v ÚP Chyšky. 

Rozšířením plochy dojde ke vzniku nových pracovních míst, 

proto se námitce vyhovuje. 

Rozšíření plochy VS18 na pozemky se zemědělskou půdou s I. 

třídou ochrany je z důvodu nerealizovatelnosti výstavby na 

zastavitelné ploše převzaté z původní ÚPD. 

Ad. 2 

Část p. č. 1489/1 v k. ú. Ratiboř byla zakreslena z plochy VP do 

plochy VS dle reálného stavu hranic zemědělské zástavby a 

vzrostlé zeleně.  

Ad. 3 

Část p.č. 1483/3 v k.ú. Ratiboř byla zařazena do zastavěného 

území. 

Ad. 4 

LBK 33 byl zúžen tak, aby nezasahoval do zastavěné plochy a 

současně byl v parametrech odpovídající metodice ÚSES. 

4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Předmět 

námitky 

Žádost o zahrnutí parcely p.č. 1746/1 do ploch bydlení v k.ú. 

Branišovice u Ratiboře 
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vypořádání Námitce se nevyhovuje 

odůvodnění Dle předběžného vyjádření OŽP z důvodu dostatečného 

stávajícího množství zastavitelných ploch pro bydlení. Místo 

vykazuje velkou estetickou hodnotu s neporušeným 

harmonickým měřítkem krajiny se souladem zástavby a 

krajinného rámce, proto se této námitce nevyhovuje. 

5 xxxxxxxxxxxxxx 

Předmět 

námitky 

Žádost o zahrnutí již realizovaného nepovoleného oplocení 

parcel p.č. 421, 422, 423/1, 423/4, 423/8, 423/6, 423/7, 425, 

431, 439, 443/1, 445 v k.ú. Chyšky 

vypořádání Námitce se nevyhovuje 

odůvodnění Vzhledem k tomu, že námitka byla uplatněna až při druhém 
veřejném projednání, kdy se projednávají námitkované plochy 
při prvním veřejném projednání, bylo dohodnuto, že se 
požadavek bude řešit změnou územního plánu a do 
projednávaného územního plánu se nebude požadavek 
zahrnovat – dle požadavku obce, vyjádření odboru životního 
prostředí i názoru architekta a vzhledem k tomu, že v lokálním 
biocentru nový ÚP zakazuje oplocení umístit. Obecně je rozvoj 
zástavby a intenzivního hospodaření v prvcích ÚSES omezen a 
přísně regulován. Smyslem územního systému ekologické 
stability je ochrana přírodě blízkých stanovišť a jejich 
ponechání jako nezastavitelná území a území bez intenzivních 
činností, tak aby vývoj takovýchto území postupně směřoval k 
obnově přirozených biotopů a přirozené druhové skladbě, která 
je charakteristická pro dané lokality. 
Realizace zájmového faremního chovu jelenů se jeví jako 

nepřijatelná (zejména v navrženém rozsahu a umístění do 

středu LBC) a je v rozporu se zájmy v ochraně přírody na dané 

lokalitě, nelze také vyloučit, že by mohlo dojít ke snížení 

současného stupně ekologické stability na této lokalitě, a to by 

bylo v přímém rozporu s platnou metodikou. Odbor životního 

prostředí souhlasí s projednáním změny územního plánu při 

předložení posudku Agentury přírody a krajiny, jejich souhlasu. 

 

4. schvaluje 
- vydání územního plánu Chyšky, který bude (jakožto opatření obecné povahy) vydán 
vyvěšením na úřední desku obce, 
5. ukládá 

- starostovi obce, Ing. Miroslavu Maksovi zajistit zveřejnění vydaného opatření 
obecné povahy na úřední desce obce a dále zajistit všechny kroky následující po nabytí 
účinnosti územního plánu Chyšky. 
Důvodová zpráva: 

Pořízení předmětného územního plánu bylo provedeno podle regulí stavebního zákona a 
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dalších souvisejících právních předpisů a nyní je výsledek této činnosti předkládán 

zastupitelstvu obce k vydání.  

K vydání územního plánu Chyšky (resp. ke schválení ÚP) je dle § 54 odst. 2 stavebního 

zákona příslušné zastupitelstvo obce, které je povinno před samotným schválením ověřit 

skutečnosti uvedené v bodě dvě navrhovaného usnesení. S ohledem na odbornost 

uvedeného posouzení byla tato činnost provedena již pořizovatelem předmětného 

územního plánu s těmito závěry: 

1. změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR“), neboť pro řešené území změny nevyplývají 
z uvedeného dokumentu žádné konkrétní požadavky; návrh ÚP Chyšky není v rozporu 
s obecnými prioritami územního plánování uvedenými v PÚR;  

2. není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění (dále 
jen „ZÚR“), protože pro řešené území změny nevyplývají z uvedené dokumentace žádné 
konkrétní požadavky; návrh ÚP Chyšky neodporuje obecným prioritám územního 
plánování uvedeným v ZÚR; 

3. územní plán je v souladu se stanovisky dotčených orgánů i stanoviskem krajského 
úřadu 

 

Zastupitelstvo dále svým usnesením bere na vědomí celý návrh územního plánu Chyšky. 

 

V případě, že zastupitelstvo obce schválí vydání územního plánu Chyšky, bude tento územní 

plán vydán postupem, který určuje správní řád. Skutečným dnem vydání předmětného 

územního plánu bude její vyvěšení na úřední desku orgánu, který ji vydal, tj. na úřední 

desku obce. Patnáctým dnem po vyvěšení nabude tato změna účinnosti.  

Zastupitelstvo v bodě 4 usnesení uloží panu starostovi zajistit (ve spolupráci s osobou 

pořizovatele) vyvěšení předmětného územního plánu na úřední desku obce, tj. zajistit její 

skutečné vydání. Po nabytí účinnosti této změny pak zajištění (opět ve spolupráci s osobou 

pořizovatele) předání této dokumentace na příslušné orgány státní správy k rozhodování.  

Závěrem je nutné uvést, že v souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona má zastupitelstvo 

obce možnost vrátit v případě nesouhlasu návrh územního plánu Chyšky pořizovateli 

s pokyny k jeho úpravě, popř. má právo celý návrh zamítnout (tj. nepřijmout usnesení 

v předkládaném znění). 

 
Výsledek hlasování: 

    

            Hlasovalo členů zastupitelstva:  13 

            PRO-13   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

            Schváleno jednohlasně 

V 18.25 h se dostavil na jednání ZO pan Ing. Jan Pich. Od této chvíle hlasuje 14 členů 

zastupitelstva. 

 

2.3. Návrh  smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040012976/001 – 

viz příloha  

Zastupitelstvu byl předložen k projednání návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 



Zasedání č. 6/2018 Stránka 8 

věcného břemene č.1040012976/001, jedná se o stavbu rekonstrukce vedení NN v k.ú. 

Mezný. 

 
Usnesení:  Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s podpisem smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040012976/001 mezi obcí Chyšky a E.ON 
Distribuce a.s. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 
     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

            PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

            Schváleno jednohlasně 

2.4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040010670/004 – 

viz příloha 

Zastupitelstvu byl předložen k projednání návrh na smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č.1040010670/004, jedná se o stavbu rekonstrukce vedení NN v k.ú. 

Mezný. 

 
Usnesení:  Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s podpisem smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1040010670/004 mezi obcí Chyšky a E.ON 
Distribuce a.s. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

      Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

            PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

            Schváleno jednohlasně 

2.5. Prodej části pozemku v k.ú. Branišovice u Ratiboře a návrh kupní smlouvy – viz 

příloha  

Prodej části pozemku 2014/3 v k.ú. Branišovice u Ratiboře projednána na zasedání 

zastupitelstva č. 3/2018. Byl vyhlášen záměr prodeje. Zastupitelstvo obdrželo návrh 

smlouvy na odkoupení části pozemku od pana xxxxxxxxxxxxxx.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání návrhu smlouvy na odkoupení části 
pozemku 2014/3 v k.ú. Branišovice panu xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, souhlasí s podpisem 
smlouvy podle geometrického plánu č. 184-62/2018, Ing. Prášek Karel, kterým byl vytvořen 
nový pozemek parc.č. 2014/4 o výměře 76 m2. Zastupitelstvo stanovuje cenu za prodej ve 
výši 100,-- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

            PRO-11   PROTI-1 (Votrubová)    ZDRŽELO-2 (Čapek, Hadrbolec) 

            Schváleno. 
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2.6. Směna části pozemku v k.ú. Mezný a návrh směnné smlouvy – viz příloha 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 7/2017 projednalo záměr na směnu části pozemku 

parc.č. 390/1 a 390/2 v k.ú. Mezný. Zastupitelstvo obce obdrželo návrh smlouvy od pana 

xxxxxxxx, xxxxxxxxx na směnu pozemků. Obec Chyšky smění část pozemku ve vlastnictví 

obce parc.č. 390/1 o výměře 9521 m2 a část pozemku 390/2 o výměře 4046 m2 v k.ú. 

Mezný, vytvořené  podle geometrického plánu č. 69-158/2017 Ing. Tomáš Koudelka – GKM, 

za pozemek parc.č. 1814 v k.ú. Ratiboř, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxx.   

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání návrhu smlouvy na směnu pozemku 

souhlasí s podpisem směnné smlouvy, a to tak, že Obec Chyšky převede panu xxxxxxxxx, 

bytem xxxxxxxxx,  podle geometrického plánu č. 69-158/2017 nově vzniklý pozemek parc. 

č. 390/7 o výměře 9521 m2 a nově vzniklý pozemek  parc. č. 390/8 o výměře 4046 m2 v k.ú. 

Mezný a Obec Chyšky přijme do svého vlastnictví pozemek par.č. 1814 o výměře 13567 m2 

v k.ú. Ratiboř.  

       Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

           PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

         Schváleno jednohlasně 

 

2.7. Směna části pozemku v k.ú. Květuš a návrh směnné smlouvy – viz příloha 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 7/2017 projednalo záměr na směnu části pozemku 

parc.č. 729 v k.ú. Květuš. Zastupitelstvo obce obdrželo návrh smlouvy od pana 

xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx na směnu pozemku. Obec 

Chyšky smění část pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 729 o výměře 42 m2 v k.ú. Květuš, , 

za část pozemku parc.č. 782 o výměře 17 m2 v k.ú. Květuš, který je ve vlastnictví pana 

xxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx. Podle geometrického plánu č. 231-59/2015 GK Plavec 

– Michalec. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání návrhu smlouvy na směnu pozemku 
souhlasí s podpisem směnné smlouvy, a to tak, že Obec Chyšky převede panu xxxxxxxxxxxxx 
a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx  podle geometrického plánu č. 231-
59/2015 GK Plavec – Michalec nově vzniklý pozemek parc. č. 729/2 o výměře 42 m2 v k.ú. 
Květuš a Obec Chyšky přijme do svého vlastnictví geometrickým plánem nově vytvořený 
pozemek par.č. 782/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Květuš. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy. 

 
     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

           PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

         Schváleno jednohlasně 

  

2.8. Žádost o posečkání úhrady penále – viz příloha 

Starosta obce informoval zastupitele na základě dohody s FÚ Písek o opětovné odeslání o 

posečkání úhrady penále za porušení rozpočtové kázně (stavba mostu po povodních), resp. 
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prodloužení platnosti této žádosti, na FÚ pro Jihočeský kraj. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání bere předloženou informaci na vědomí 

a souhlasí s předloženým postupem.  

 
     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

           PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

         Schváleno jednohlasně 

 

2.9. Výsledky měření radonu v ZŠ – viz příloha 

Starosta obce informoval zastupitele o tom, že v souvislosti s výsledky měření objemové 

aktivity radonu v ZŠ Chyšky, zaslal na Státní úřad pro jadernou bezpečnost žádost o vydání 

stanoviska, zda na základě výsledků tohoto měření lze uplatnit a získat státní dotaci na 

ozdravná protiradonová opatření. 

 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání bere předloženou informaci na vědomí 

a souhlasí s předloženým postupem.  

 

     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

           PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

         Schváleno jednohlasně. 

 

2.10. Výroční zpráva ZŠ Chyšky 2017/2018 – viz příloha  

Starosta obce předložil zastupitelům výroční zprávu ZŠ Chyšky za rok 2017/2018. 

  
Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání bere předloženou výroční zprávu na 

vědomí bez připomínek.  

 
     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

           PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

         Schváleno jednohlasně. 

  

2.11. Zpráva o činnosti kontrolního výboru obce  

Předsedkyně kontrolního výboru paní Jana Bardová předložila zastupitelům zprávu o 

činnosti kontrolního výboru. 

  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání bere předloženou zprávu na vědomí 

bez připomínek.  

 
     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

           PRO-13   PROTI-0    ZDRŽELO-1 (Bardová) 
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           Schváleno. 

2.12. Zpráva o činnosti obce   

Starosta obce předložil zastupitelům zprávu činnosti obce za volební období a za rok 2018. 

  
Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání bere předloženou zprávu na vědomí 

bez připomínek.  

 
     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

           PRO-14   PROTI-0    ZDRŽELO-0  

         Schváleno jednohlasně 

 

2.13. Odprodej části pozemku parc.č. 51/1 v k.ú. Chyšky – viz příloha     

Obec Chyšky obdržela žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na 

odkoupení části pozemku parc.č. 51/1 o výměře cca 22 m2  v k.ú. Chyšky. Důvodem je 

narovnání hranice připravovaných stavebních pozemků na parcele 51/1. Zastupitelstvo na 

svém zasedání č. 4/2018 vyhlásilo záměr na odprodej části pozemku. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí ze zpracováním geometrického plánu na 

oddělení části pozemku parc.č. 51/1 v k.ú. Chyšky dle skutečnosti a odprodejem nově 

vytvořeného pozemku, který sousedí s pozemkem parc.č. 49/2 v k.ů. Chyšky, manželům 

xxxxxxxxxxxxxxxxx.    

 
     Hlasovalo členů zastupitelstva:  14 

           PRO-12   PROTI-0    ZDRŽELO-2  (Hejna, Hejnová) 

         Schváleno. 

 

3. Informace 

3.1. Pošta Partner  

3.2. Zdroj pitné vody pro rozšíření vodovodní sítě  

Starosta obce informoval zastupitele o probíhajícím zpracování projektové dokumentace 

na rozšíření vodovodní sítě do částí Květuš a Nová Ves. Nově bude projektová 

dokumentace rozšířena o zpracování i pro část Vilín. Dotace na rozšíření vodovodní sítě lze 

podat do konce ledna 2019. Některým majitelům pozemků, přes které povede nový 

vodovodní řád, již byly předloženy smlouvy s věcným břemenem, ale tyto smlouvy budou 

anulovány a vzhledem k měnícím se skutečnostem musí být smlouvy přepracovány.  

3.3. Prodej části pozemku v k.ú. Ratiboř (Nálesí) 

3.4. Prodej části pozemku v k.ú. Chyšky (okál) – zatím není smlouva podepsána od všech 

nových majitelů.  

3.5. Ze zasedání Rady obce – viz příloha 
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4. Diskuse   

5. Závěr  

 

Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva prohlásil starosta obce ve 20:30 hodin 

zasedání zastupitelstva obce Chyšky za ukončené.  

 

Zapsal:  

 

      Ladislav Štván  ………………… 

 

 

       Zápis ověřil:  

 

Václav Calta  …………………. 

 

       Stanislav Čapek                …………………. 

 

 

                                                                                                  Ing. Miroslav Maksa   

                                              starosta obce 

 

 


