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   ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

OBCE CHYŠKY 

ZE DNE 31. 1. 2018 od 18:00 hod 

v zasedací místnosti OÚ Chyšky 

Přítomni: Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing. Pich Jan, Ing. Maksa Miroslav, Calta 

Václav, Čapek Stanislav, Prášek Martin, Votrubová Pavlína, Mgr. Pešička Jiří, Ing. Málek Jan, 

Ing.Chochole Milan, Hadrbolec Marek, Bardová Jana 

Omluveni: Štván Ladislav 

  

 

Návrh programu: 

1. Zahájení  

1.1. volba zapisovatele  

1.2. volba ověřovatelů  

2. Projednání:  

2.1. Projednání zprávy o výsledku – plnění hospodaření obce za rok 2017 

2.2. Zpráva finančního výboru k návrhu rozpočtu obce pro rok 2018 

2.3. Zpráva kontrolního výboru k činnosti v roce 2017 – rozšíření programu 

2.4. Projednání hlavní činnosti obce pro rok 2018 – viz příloha  

2.5. Projednání rozpočtu obce pro rok 2018 – viz příloha  

2.6. Řešení zabezpečení pitnou vodou v obcích Květuš a Nová Ves – viz příloha 

2.7. Pronájem – prodej části pozemku 104/51 v k.ú. Chyšky 

2.8. Prodej části pozemku 576 a pozemku st. 57/2 v k.ú. Branišovice – viz příloha 

2.9. Směna části pozemku 729 v k.ú. Květuš – viz příloha 

2.10.  Směna části pozemku 390/1 a 390/2  v k.ú. Mezný – viz příloha 

2.11. Směna části pozemku 1507/1 a 737/2  v k.ú. Ratiboř, části pozemku 388/15 k.ú. Chyšky – viz příloha 

2.12. Projednání dodatku smlouvy o dílo č.1 ke smlouvě č.23/2012 (ÚPD) – viz příloha 

2.13. Rozpočtové změny 

2.14. Odkanalizování – oprava septiku u čp. 95 v Chyškách 

2.15. Žádosti 

2.15.1. Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – viz příloha 

3. Informace  

3.1. Riziko zvýšení nákladů za odpady – viz příloha 

3.2. Postup dokončení ÚPD 

3.3. Zdroj vody pro Květuš čp. 7 

3.4. Podání žádosti o dotaci z POV pro rok 2018 

3.5. Podání žádosti z programu JčK „ PODPORA SPORTU“ pro rok 2018 

3.6. Z jednání Rady obce 2017 (16 - 18) – viz příloha 

4. Diskuse  

5. Závěr  

   

 

 



Zasedání č. 1/2018 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: Ing. Jan Pich 

1.2. návrh ověřovatelů: Jiří Lívanec, Marek Hadrbolec 

PRO - 12 PROTI - 0 ZDRŽELO - 2 (Pich, Hadrbolec) 

Schváleno 12 hlasy 

1.3. Návrh rozšíření programu – Zpráva kontrolního výboru k činnosti v roce 2017 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením programu jednání o výše uvedený 

bod.  

PRO - 14 PROTI - 0 ZDRŽELO - 0 

Jednohlasně schváleno 

2. Projednání  

 

2.1. Projednání zprávy o výsledku – plnění hospodaření obce za rok 2017 

  

Plánovaný rozpočet na rok 2017 

PŘÍJMY  14.499.000,-  

VÝDAJE  15.767.898,- 

Rozpočet byl plánován jako schodkový. Rozdíl byl hrazen z úspor předcházejících let ve výši 

1.268.898 Kč 

 

Skutečnost k 31. 12. 2017 

PŘÍJMY   18.342.176,- Kč     126,51 %  

VÝDAJE  15.434.375,- Kč     97,88 %  

 

Rozpočet byl přebytkový ve výši 2.907.801 Kč v důsledku vyššího výběru daní! 

Některé projekty byly zařazeny a schváleny do činnosti obce mimořádně během roku. Některé akce 

přecházejí z roku 2017 do roku 2018. Náklady na realizaci tak částečně budou hrazeny v roce 2018 – 

ČOV. Některé nebyly realizovány, protože se nenašel dodavatel (ZTV) nebo nebyla obdržena dotace 

(kabiny v Květuši). Část plánovaných nákladů byla snížena v důsledku, že některé plánované akce 

byly provedeny vlastní činností obce nebo v důsledku úspěšných poptávkových řízení.    

Nadále zůstávají rozpracované činnosti, které přesahují z technických důvodů možnosti letošního 

roku a budou se dále řešit v následujícím roce.  

Jedná se především o ČOV a ZTV. 

Plánované náklady na činnost obce v hlavních oblastech v roce 2017 byly ve výši 5.115.704 Kč. 

Skutečné náklady z výše uvedených důvodů byly ve výši 3.954.741 Kč a finanční úspora nákladů 

byla za rok 2017 na tyto akce ve výši 1.160.963 Kč.   
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky bere informaci o plnění rozpočtu obce a činnosti obce 

v roce 2017 na vědomí bez připomínek. 

PRO - 14       PROTI - 0        ZDRŽELO - 0 

Jednohlasně schváleno 

2.2. Zpráva finančního výboru k návrhu rozpočtu obce pro rok 2018 

Předseda finančního výboru Mgr. Jiří Pešička přednesl zprávu z jednání finančního výboru v roce 

2017 a k návrhu rozpočtu obce pro rok 2018.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání předloženou zprávu bere na vědomí bez připomínek.  

PRO -13        PROTI - 0        ZDRŽELO - 1 (Pich) 

Schváleno 13 hlasy 

2.3. Zpráva kontrolního výboru k činnosti v roce 2018 

Předsedkyně kontrolního výboru paní Jana Bardová přednesla zprávu z jednání výboru v roce 

2017. Jednalo se o kontrolu plnění Návrh usnesení ZO a Rady Obce a o kontrolu nájmů bytových 

i nebytových prostor.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání předloženou zprávu bere na vědomí bez připomínek.  

PRO - 14       PROTI - 0        ZDRŽELO - 0  

Jednohlasně schváleno 

2.4. Projednání hlavní činnosti obce pro rok 2018 – viz příloha  

Starosta obce prezentoval navrženou hlavní činnost obce na rok 2018. Některá z činností obce 

přechází z roku 2017 do letošního roku, např. realizace ČOV. Návrh činnosti byl vyvěšen na 

veřejné desce obce k připomínkování. Všechny akce uvedené v tabulce jsou zahrnuty do nákladů 

roku 2018. Oblasti činnosti zahrnují opravy komunikací, obecních budov, bytů, kapliček 

a veřejného osvětlení. Do činnosti jsou zahrnuty projekty, na které bylo požádáno v dotacích, 

jedná se o opravu bytu na zdravotním středisku a přístavbu kabin pro hasiče v Květuši. 

Předpokládané náklady na tyto vyjmenované akce jsou 3.755.000 Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí se zařazením projednaných akcí do rozpočtu 

obce na rok 2018.  

PRO - 14       PROTI - 0        ZDRŽELO - 0 

Jednohlasně schváleno 

2.5. Projednání rozpočtu obce 2018 – viz příloha  

Starosta obce prezentoval navržený a upravený rozpočet obce na rok 2018 – viz příloha. 

Rozpočet obce na rok 2018 je sestaven jako přebytkový. Přebytek lze během rozpravy použít 

v nákladech roku 2018.  

Předpokládané příjmy byly sestaveny s ohledem roku 2017 a předpokladem rozvoje státu a obce 

v roce 2018. Předkládaný návrh příjmů je upravený proti vyvěšenému návrhu v položce přijatých 

transférů a příjmů za dřevo. 
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Předpokládané příjmy v roce 2018 uveřejněné k projednání – 16.680.200 Kč, navržené upravené 

příjmy k projednání a ke schválení – 16.728.100 Kč. 

Předložený návrh předpokládá vyšší příjmy o 47.900 Kč 

 

Předložené výdaje pro rok 2018 byly sestaveny s ohledem ke každoročním provozním potřebám 

obce a navrhovaným projektům a akcím. Předkládaný návrh výdajů je upravený proti 

vyvěšenému návrhu v položkách: 

a) Základní škola – výdaje na opravu budovy – vyšší náklady o 20.000 Kč (oprava odpadů) 

b) Veřejné osvětlení - v Nosetíně optimalizované náklady – snížení výdajů o 20.000 Kč  

c) Územní plánování – vícenáklady na zpracování ÚPD - vyšší náklady o 36.000 Kč 

d) Nespecifikované rezervy - snížení výdajů o 50.000 Kč (povinná tvorba rezerv) 

e) Činnost místní správy - vyšší náklady o 100.000 Kč (úprava nákladů na pověřence 

a zpracování auditu v souvislosti s GDPR) 

f) Bytové hospodářství, paragraf 3612 – navýšení výdajů o 28 313Kč 

 

Předpokládané výdaje v roce 2018 uveřejněné k projednání – 16.613.787 Kč, navržené 

upravené výdaje k projednání a ke schválení – 16.699.787 Kč.  

Předložený návrh předpokládá vyšší náklady o 86.000 Kč.  

Výdaje s ohledem k výši příjmů lze upravit o 28.313 Kč (vyrovnaný rozpočet) 

 

Součástí schválení rozpočtu jsou finanční prostředky na poskytnutí darů a příspěvků spolkům 

a charitám. Navrhovaná částka je o 32.200 Kč vyšší než v roce 2017, v navýšení jsou zahrnuty 

veškeré příspěvky i ty, které byly v rozpočtu 2017 vedeny samostatně.  

Předložený rozpočet je identifikován podle účetnictví do paragrafů a položek. 

 

V souvislosti s projednáním rozpočtu obce a schválení příspěvku základní a mateřské škole je 

třeba projednat žádost základní školy o souhlas se zapojením do projektu vybavení základní školy 

ve spolupráci s MAS Střední Povltaví. Projekt zahrnuje vybavení školy ICT, vybudování odborné 

jazykové multifunkční učebny a učebny polytechnických dovedností. Odhadovaná požadovaná 

částka způsobilých výdajů na projekt je 1.500.000 Kč se spoluúčastí obce (zřizovatele) 75.000 

Kč. Nezpůsobilé náklady jsou ve výši 54.450 Kč, které by měl uhradit zřizovatel. Předpokládaný 

podíl obce na realizaci projektu je 129.450 Kč. Podmínkou realizace projektu je předfinancování 

celkových výdajů ve výši 1.554.450 Kč. Tato částka nebude zahrnuta v současném návrhu 

rozpočtu obce pro letošní rok.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí se zapojením ZŠ Chyšky do projektu MAS 

Střední Povltaví v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Povltaví – 

základní vzdělávání.  

PRO - 14       PROTI - 0        ZDRŽELO - 0 

Jednohlasně schváleno 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání schvaluje předložený a projednaný návrh rozpočtu 

obce pro rok 2018 včetně úprav příjmů a výdajů, které byly projednány souběžně s jednáním 

o rozpočtu. Zastupitelstvo schválilo pro rok 2018 celkové příjmy ve výši 16.728.100 Kč a celkové 

výdaje ve výši  16.728.100 Kč. 
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PRO - 14       PROTI - 0        ZDRŽELO - 0 

Jednohlasně schváleno 

2.6. Řešení zabezpečení pitnou vodou v obcích Květuš a Nová Ves  – viz příloha   

Starosta obce předložil zastupitelstvu obce zásady přípravy vodovodu Květuš a Nová Ves. 

Bylo zahájeno konzultační jednání s Ing. Kubešem, který připravil zásady přípravy. Byly 

projednány možnosti dotace s Ing. Reischlovou. Byly projednány možnosti uvedení do souladu 

přípravy vedení vodovodu s Programem vodovodů a kanalizace Jihočeského kraje. Jednání se 

uskutečnilo na KÚ v Českých Budějovicích s Ing Zahradníkovou.  

V současnosti jsou osloveni občané z obcí Květuš a Nová Ves, kteří mají možnost se k akci 

vyjádřit ve formě potvrzení závazného zájmu o napojení do vodovodního systému.  

Zastupitelstvo musí projednat varianty uvedené v zásadách.  

Základní informace – získání dotace je možné pouze pokud budou záměry v souladu 

s Programem vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje a ÚPD obce. Dotace je možné obdržet 

z JčK nebo z MzČR. Další informace - viz rozprava.  

 

Návrh usnesení:  

a) Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání schvaluje doplnění podání námitky 

k projednávané ÚPD – doplnění koridoru veřejného vodovodu podél komunikace 

Chyšky-Květuš a Chyšky-Nová Ves. 

PRO - 9  PROTI - 0     ZDRŽELO - 5 (Hejnová, Málek, Pešička, Hadrbolec, Čapek)  

Schváleno 9 hlasy 

b) Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání schvaluje podání žádosti na Krajský úřad 

v Českých Budějovicích o upřesnění trasy vodovodního řadu z Chyšek do Květuše 

a z Chyšek do Nové Vsi v souladu s Programem vodovodů a kanalizací Jihočeského 

kraje. 

PRO - 13  PROTI - 0  ZDRŽELO -1 (Pešička) 

Schváleno 13 hlasy 

c) Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání upřednostňuje variantu realizace vodovodu 

v Květuši a v Nové Vsi napojením na stávající vodovodní systém v Chyškách.  

PRO-12   PROTI-0  ZDRŽELO-2 (Pešička, Hadrbolec)  

Schváleno 12 hlasy 

d) Zastupitelstvo pověřuje Radu obce dalším jednáním ve věci realizace vodovodu 

v Květuši a v Nové Vsi. 

PRO - 14  PROTI - 0  ZDRŽELO - 0 

Jednohlasně schváleno 

2.7. Pronájem – prodej části pozemku 104/51 v k.ú. Chyšky 

Obec Chyšky obdržela žádost o pronájem a o odprodej části pozemků parc.č. 104/51 
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v k.ú. Chyšky od xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Zastupitelstvo obce na svém zasedání č.8/2017 se 

usneslo, že žádosti nevyhoví.  

Rada obce obdržela žádost manželů xxxxxxxxxxx o prodloužení termínu na odstranění 

přístřešku. Rada obce žádosti vyhověla a termín prodloužila do konce května 2018.  

Rada obce vzhledem k využitelnosti části projednávaného pozemku navrhuje zastupitelstvu obce 

prodat uvedenou část pozemku p. č. 104/51 v k.ú. Chyšky se septikem podílově všem vlastníkům 

přilehlých domů č. 134 – 138 v Chyškách. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání předkládá návrh na zveřejnění záměru 

prodeje části pozemku č. 104/51 v k.ú. Chyšky o výměře cca 30 m
2
.  

PRO - 13 PROTI - 0 ZDRŽELO - 1 (Votrubová) 

Schváleno 13 hlasy 

Od bodu 2.8. omluvena zastupitelka Votrubová Pavlína, hlasuje celkem 13 členů 

2.8. Prodej části pozemku 576 a pozemku st. 57/2 v k.ú. Branišovice – viz příloha 

Obec Chyšky obdržela žádost xxxxxxxxxxxx na uvedení vlastnických hranic do souladu se 

skutečností. Navrhuje odkoupení části pozemku parc.č. 576 a 57/2 v k.ú.  Branišovice u Ratiboře, 

v obci Hněvanice – viz zasedání 7/2017.  Zastupitelstvo po projednání souhlasilo s vyhlášením 

záměru na směnu nebo prodej části pozemku parc. č. 576 a 57/2 v k.ú.  Branišovice u Ratiboře, 

v obci Hněvanice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy 

s pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Obcí Chyšky na prodej části pozemku parc. č. 576 a 57/2 v k.ú.  

Branišovice u Ratiboře, v obci Hněvanice. Cenu pozemku za m
2
 stanovuje ve výši 100 Kč. Poplatky 

za převod pozemků a zpracování GP hradí žadatelka. Návrh smlouvy bude předložen zastupitelstvu 

ke schválení.   

PRO - 13 PROTI - 0 ZDRŽELO - 0 

Jednohlasně schváleno 

2.9. Směna části pozemku 729 v k.ú. Květuš – viz příloha 

Obec Chyšky obdržela žádost xxxxxxxxxxxxxxx na uvedení vlastnických hranic do souladu se 

skutečností. Navrhují směnu části pozemku parc. č. 729 v k.ú. Květuš, v obci Květuš – viz 

zasedání 7/2017.
 

 

Návrh Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Obcí Chyšky na směnu části pozemku parc. č. 729 ve 

vlastnictví obce Chyšky o výměře 60m
2
 za část pozemku parc.č. 782 o výměře 60 m

2
 v k.ú. Květuš 

v obci Květuš. Pozemky budou směněny v poměru 1:1. Poplatky za převod pozemků a zpracování 

GP hradí obec. Návrh smlouvy bude předložen zastupitelstvu ke schválení.   

PRO - 13 PROTI - 0 ZDRŽELO - 0  

Jednohlasně schváleno 
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2.10. Směna části pozemku 390/1 a 390/2  v k.ú. Mezný – viz příloha  

Obec Chyšky obdržela žádost pana xxxxxxxxxxxxxx  na směnu části pozemku parc. č. 390/1 o 

výměře cca 11. 487 m
2
, část pozemku parc.č. 390/2 a pozemku parc.č. 390/3 o výměře 400 m

2
 

v k.ú. Mezný za pozemek parc.č. 1814 o výměře 13.567 m2 v k.ú. Ratiboř. – viz zasedání 7/2017.
 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Obcí Chyšky na směnu části pozemku parc. č. 390/1 o výměře 

cca 11. 000 m
2
 a část pozemku parc.č. 390/2 o výměře cca 2.567 m

2
 v k.ú. Mezný za pozemek 

parc.č. 1814 o výměře 13.567 m
2
 v k.ú. Ratiboř. Pozemky budou směněny poměru 1:1. Poplatky za 

převod pozemků a zpracování GP hradí xxxxxxxxx. Návrh smlouvy bude předložen zastupitelstvu 

ke schválení.   

PRO - 13 PROTI - 0 ZDRŽELO - 0  

Jednohlasně schváleno 

2.11. Směna části pozemku 1507/1 a 737/2  v k.ú. Ratiboř, části pozemku 388/15 k.ú. Chyšky 

– viz příloha 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na směnu pozemků ve vlastnictví obce v souvislosti 

s realizací akce výstavby chodníku v Chyškách a výstavby ČOV v Chyškách - viz zasedání 

8/2017. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy mezi 

Zemědělským družstvem Chyšky, Chyšky 28 a Obcí Chyšky na směnu části pozemků par.č. 388/15  

v k.ú. Chyšky  -  450 m
2
, části pozemku parc. č. 1507/1 v k.ú. Ratiboř  - 5.500 m

2
, parc. č. 737/2 

v k.ú. Květuš  - 128 m
2
. Pozemky budou směněny za část pozemku parc.č. 388/1, 388/12 a 388/27 

v k.ú. Chyšky. Poplatky za převod hradí Obec Chyšky. Návrh smlouvy bude předložen zastupitelstvu 

ke schválení.   

PRO - 12 PROTI - 0 ZDRŽELO - 1(Málek) 

Schváleno 12 hlasy 

2.12. Projednání dodatku smlouvy o dílo č. 1 ke smlouvě č.23/2012 (ÚPD) – viz příloha  

Zastupitelstvu byl předložen ke schválení dodatek ke smlouvě na provedení projektových prací 

Územního plánu Chyšky. Dodatek přihlíží k vícenákladům spojeným se zpracováním nové ÚPD 

obce. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s podpisem dodatku smlouvy o dílo č. 1 

ke smlouvě č.23/2012 (ÚPD) mezi Obcí Chyšky a Projektovým ateliérem AD s.r.o. Hosín 165, 

373 41 Hluboká nad Vltavou. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy. 

PRO - 11 PROTI - 0 ZDRŽELO - 2 (Čapek, Málek) 

Schváleno 11 hlasy 

2.13. Rozpočtové změny  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno paní Marií Galajdovou s rozpočtovou změnou obce č. 

17/2017. Tento bod byl projednán přednostně na začátku projednávání.   
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Návrh usnesení:  Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s předloženou rozpočtovou 

změnou č. 17/2017. 

PRO - 14 PROTI - 0 ZDRŽELO - 0  

Jednohlasně schváleno 

2.14. Odkanalizování – oprava septiku u čp. 95 v Chyškách 

Zastupitelstvu byl předložen návrh rady obce na odkanalizování domu čp. 95 za možného použití 

čerpadla a potrubí do stávající kanalizace.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s dalším jednáním ve věci odkanalizování 

domu čp. 95 v Chyškách.  

PRO -13  PROTI - 0 ZDRŽELO - 0  

Jednohlasně schváleno 

2.15. Žádosti 

2.15.1.   Připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – viz příloha   

Obec Chyšky obdržela žádost o projednání připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

PRO - 4(Pich, Chochole, Hejna, Čapek)  PROTI-  3(Maksa, Bardová, Calta) ZDRŽELO- 6 

Neschváleno 

3. Informace 

3.1. Riziko zvýšení nákladů za odpady – viz příloha 

3.2. Postup dokončení ÚPD 

3.3. Zdroj vody pro Květuš čp. 7 

3.4. Podání žádosti o dotaci z POV pro rok 2018 

3.5. Podání žádosti z programu JčK „ PODPORA SPORTU“ pro rok 2018 

3.6. Z jednání Rady obce 2017 (16 - 18) – viz příloha 

 

4. Diskuse   

 

Maškarní rej, Masopust 

Knihovnice obce paní Lenka Kváčová informovala zastupitele a všechny přítomné o organizaci 

masopustu. Starosta obce upozornil na situaci, že žádný se spolků nebude masopust organizovat a 

proto jej upořádá Obec Chyšky. Paní Kváčová vyzvala k aktivnímu zapojení a pomoci s organizací 

akce, která se uskuteční v neděli 11. 2. 2018. S občerstvením pomohou kuchařky ze ZŠ. Sraz 

organizátorů a pomocníků bude v 8:00 hod. na OÚ Chyšky. 

 

Oprava komínů pro byty v KD a v ZŠ Chyšky 

Zastupitel pan Hejna připomněl doporučené opravy komínů pro byty v KD, kde je nutné komíny 

vyfrézovat a následně vyvložkovat. Starosta obce zmínil situaci, že oslovená firma odmítla frézování 

provést. Pan Hejna doporučil oslovení jiné firmy a opravu komínu uskutečnit. Také zopakoval 

doporučení z minulých zastupitelstev na opravu komínu v ZŠ.  
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Oprava cesty Růžená Květuš 

Zastupitel pan Prášek opětovně informoval o špatném technickém stavu cesty mezi obcemi Růžená – 

Květuš. Nejvhodnější oprava by bylo položení nové vrstvy asfaltu. Starosta obce vzal tuto situaci na 

vědomí. Informoval, že na základě schváleného rozpočtu a činnosti obce na rok 2018 bude 

v letošním roce provedena pouze oprava nejhorších výmolů. 

Prodej hasičského auta Tatra 

Zastupitel pan Pešička vznesl dotaz, na stav prodeje vyřazeného hasičkého auta z Chyšek. I ostatní 

zastupitelé se shodli na vhodnosti co nejrychlejšího prodeje. Starosta obce reagoval, že z časových 

důvodů zatím nebylo možné podat inzerát do tisku. Inzerát je zatím vyvěšen na vývěsce u hasičů 

v Písku.  

Špatný stav stromů na hřbitově 

Zastupitel pan Pich informoval všechny přítomné, že byl osloven panem Gustavem Jarolímkem, 

který upozornil na proschlé větve u kněžského hrobu na hřbitově v Chyškách. Zastupitelé doporučili, 

aby sama farnost, jako vlastník hrobového místa, požádala obecní úřad o povolení upravit nebo 

pokácet stromy.  

 

5. Závěr  

Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva prohlásil starosta obce v 22:50 hodin zasedání 

Zastupitelstva obce Chyšky za ukončené.  

 

 

 

 

 

Zapsal:    Ing. Jan Pich   ………………… 

 

 

 

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

 

Jiří Lívanec     …………………. 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Maksa, 

        starosta obce  

 


