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   ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASTUPITELSTVA  

OBCE CHYŠKY 

ZE DNE 8. 9. 2017 od 18:00 hod 

v zasedací místnosti OÚ Chyšky 

Přítomni: Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing. Chochole Milan, Lívanec Jiří, 

Ing. Pich Jan, Ing. Maksa Miroslav, Calta Václav, Bardová Jana 

Omluveni: Čapek Stanislav, Prášek Martin, Štván Ladislav, Votrubová Pavlína, Mgr. Pešička Jiří, Ing. 

Málek Jan 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

1.1. volba zapisovatele 

1.2. volba ověřovatelů 

2. Projednání: 

2.1. Oprava komínů v kulturním domě v Chyškách 

3. Diskuse   

4. Závěr                                                                     

 

Jednání 

1. Zahájení 

Provedl starosta obce 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: Bardová Jana, Lívanec Jiří 

PRO-9  PROTI-0 ZDRŽELO-0 

Jednohlasně schváleno 

1.3. Návrh programu jednání zastupitelstva 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s programem jednání.  

PRO- 9 PROTI-0 ZDRŽELO- 0 

Jednohlasně schváleno 

2. Projednání  

2.1. Oprava komínů v kulturním domě v Chyškách 

Starosta obce seznámil všechny přítomné o špatném technickém stavu komínů v kulturním domě 

v Chyškách. Jedná se o dva komíny. Jeden komín pro sál a druhý komín pro byty. Zastupitel pan 

Hejna vysvětlil vhodnost udělat opravu kvalitněji s ohledem na možnou budoucí výměnu obou typů 

kotlů a bezpečnost provozu.  
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s frézováním komínu pro byty 

v kulturním domě a následně s osazením antikorovou vložkou o dostatečně velkém průměru, který 

doporučí odborná firma.  

 

PRO- 9       PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zaslepením aktuálního komínového 

průduchu pro vytápění sálu a navrhuje druhý průduch vyvložkovat o dostatečně velkém průměru min. 

250mm s vyvedením průduchů na obě strany komínu, tedy do současné kotelny i do původní, nyní 

nepoužívané. Pro výpočet velikosti vložky odbornou firmou doporučuje plánovat na kotel o výkonu 

100 kW.  

 

PRO- 9       PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

3. Diskuse   

3.1. Alkohol u obecních zaměstnanců 

Zastupitelé pan Hejna a paní Hejnová připomněli problém konzumace alkoholických nápojů u 

některých obecních zaměstnanců v pracovní době. Upozornili, že nedošlo k žádné nápravě po 

předchozích stížnostech a situace je stále stejná. Zmínili také možné negativní dopady a 

zodpovědnost celého zastupitelstva.  

3.2. Provedená oprava výmolů na obecních cestách v obci Chyšky 

Zastupitel pan Hejna upozornil na nekvalitně provedenou opravu některých výmolů v obci.  

3.3. Špatná komunikace ze směru vedení obce  

Zastupitelé pan Hejna, paní Hejnová a pan Pich upozornili na špatnou komunikaci ze směru 

vedení obce a vyzvali ke zlepšení této situace.  

 

4. Závěr  

Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva prohlásil starosta obce v 19:45 hodin zasedání 

zastupitelstva obce Chyšky za ukončené.  

 

Zapsal:    Ing. Jan Pich  ………………… 

 

Zápis ověřil:       Lívanec Jiří  …………………. 

 

Bardová Jana    …………………. 

 

Ing. Miroslav Maksa, 

        starosta obce  


