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   ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY 

ZE DNE 14.12. 2016 od 18:00 hod 

v zasedací místnosti OÚ Chyšky 

 

Přítomni: Hadrbolec Marek, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing. Málek Jan, Ing. Pich Jan, Ing. Maksa 

Miroslav, Mgr. Pešička Jiří, Calta Václav, Štván Ladislav, Ing. Chochole Milan, Prášek Martin 

Omluveni: Votrubová Pavlína, Bardová Jana, Čapek Stanislav, Hejna Vladimír 

 

Návrh programu: 

1. Zahájení 

1.1. volba zapisovatele 

1.2. volba ověřovatelů 

2. Projednání: 

2.1. Rozpočet obce 2017, rozpočtové provizorium – viz příloha 

2.2. Dodatek ke smlouvě č. 1. „Veřejné osvětlení Chyšky“ – viz příloha 

2.3. Dopis pana ……. (směna pozemku) – viz příloha 

2.4. Úprava financování zastupitelstva – viz příloha 

2.5. Zaměření hranice pozemku dle skutečnosti – viz příloha 

2.6. Stanovení školských obvodů ZŠ a MŠ 

2.7. Topení v ZŠ – viz příloha 

2.8. Podání žádosti POV na rok 2017 

2.9. Investiční dotace pro SDH Květuš 

2.10. Rozpočtové opatření č. 17 – viz příloha 

3. Informace 

3.1. Informace o zasedání Rady obce – viz příloha 

4. Diskuse   

4.1. Dotační program obce a dary v roce 2017 

4.2. Ořezání větví okolo lamp VO v Chyškách 

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 

1.2. návrh ověřovatelů: Martin Prášek, Václav Calta 

PRO- 10 PROTI-0 ZDRŽELO- 1 (Pich) 

Schváleno 10 hlasy, 1 se zdržel 

1.3. Návrh rozšíření programu 

2.7. Topení v ZŠ – viz příloha 

2.8. Podání žádosti POV na rok 2017 

2.9. Investiční dotace pro SDH Květuš 

2.10. Rozpočtové opatření č. 17 – viz příloha 

PRO-11 PROTI-0 ZDRŽELO- 0 

Jednohlasně schváleno 

2. Projednání  

2.1. Rozpočet obce 2017, rozpočtové provizorium – viz příloha 

Vzhledem k tomu, že není dosud schválen nový rozpočet obce pro rok 2017, byl předložen Radou 

obce návrh, aby financování obce Chyšky od 1.1. 2017 do schválení nového rozpočtu bylo vedeno 

podle rozpočtového provizoria, které se bude řídit rozpočtem roku 2016.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky schvaluje financování obce Chyšky od 1.1.2017 do 

schválení nového rozpočtu podle rozpočtového provizoria, které se bude řídit rozpočtem roku 2016.  

 

PRO-  11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

2.2. Dodatek ke smlouvě č. 1. „Veřejné osvětlení Chyšky“ – viz příloha 

Zastupitelstvu byla předložena smlouva o dílo, na stavbu s názvem „VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

CHYŠKY“ včetně položkového rozpočtu.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s podpisem dodatku č. 1. ke 

smlouvě o dílo VO Chyšky. Součástí dodatku je položkový rozpočet. Zastupitelstvo souhlasí 

s částečnou úhradou 984 900Kč bez DPH.  

 

PRO-  11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

 



Zasedání č. 9/2016 Stránka 3 

2.3. Dopis pana ……… (směna pozemku) – viz příloha  

Zastupitelstvo bylo seznámeno s popisem pana …… ze dne 2.12. 2016 ohledně směny a prodeje  

pozemků okolo domu č.p. 73.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelé byli seznámeni s dopisem pana …… a jeho návrhy. Zastupitelstvo 

pověřuje Radu obce osobním jednáním s panem …….. a další postup bude projednán na příštím 

zastupitelstvu obce.  

 

PRO-  11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

2.4. Úprava financování zastupitelstva – viz příloha 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, kde se upravuje výše odměn pro členy 

zastupitelstva.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání ponechává výši odměn zastupitelům 

beze změny.  

 

PRO-  11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

2.5. Zaměření hranice pozemku dle skutečnosti – viz příloha 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem od firmy PIK engineering, s.r.o. z Písku. Upozorňují na 

zjištění při rekonstrukci stavby “Setěkovy – NN rekonstrukce vedení“, že vyježděná cesta, která by 

měla být na parcele č. 246/2 v k.ú. Mezný je na soukromém pozemku parc.č. 3 v k.ú. Mezný, který je 

vedený jako zahrada.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání vzneslo požadavek, jakým způsobem bude 

provedeno vlastnické vyrovnání pozemků – rozdíly výměr. 

  

PRO-  11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

2.6. Stanovení školských obvodů pro ZŠ a MŠ 

Starosta obce seznámil zastupitele o důvodu stanovení školských obvodů pro ZŠ a MŠ.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky bere informaci o školských obvodech na vědomí.  

 

PRO-  11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

2.7. Topení v ZŠ – viz příloha 

Zastupitelka paní Hejnová seznámila všechny přítomné, s pověřením pana Vladimíra Hejny, o chodu 
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topení v ZŠ. Uvedla také již vyřešený problém, kdy bylo nutné topit oběma kotli najednou i 

v období, kdy by stačilo topit jen jedním kotlem. Tento problém byl vyřešen s firmou BOMA 

z Milevska.  Uvedla také možnost napojení ovládání kotlů na dálkový přístup přes internet, což by 

zefektivnilo obsluhu kotlů.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere informaci o bezproblémovém provozu topení v ZŠ na 

vědomí a souhlasí s napojením ovládání kotlů přes dálkový přístup prostřednictvím internetu.  

 

PRO-  11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

2.8. Podání žádosti POV na rok 2017 

Starosta obce informoval všechny přítomné o možnosti podání žádosti na dotaci z Programu obnovy 

venkova v roce 2017. Navrhuje využít ji na opravu bytového domu (hasičské zbrojnice) 

v Hněvanicích. Potřebná je oprava střechy, komínu a výměna oken. Vhodné by bylo i opravit fasádu 

a natřít vrata.  

   

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s podáním žádosti na opravu bytového 

domu č.p. 24 v Hněvanicích z dotačního programu POV pro rok 2017.  

 

PRO- 11     PROTI-0       ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

2.9. Investiční dotace pro SDH Květuš 

Starosta obce seznámil všechny přítomné s možností podání žádosti na výstavbu pergoly u 

hasičského cvičiště v Květuši.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu 

pergoly u hasičského cvičiště v Květuši.  

 

PRO-  11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 

 

2.10. Rozpočtové opatření č. 17. – viz příloha 

Zastupitelstvo obce projednalo předloženou rozpočtovou změnu č. 17/2016. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s rozpočtovou změnou č. 17/2016 bez 

připomínek.  

 

PRO- 11     PROTI-0        ZDRŽELO- 0 

 

Jednohlasně schváleno 
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3. Informace 

3.1. Informace o zasedání Rady obce – viz příloha 

Zastupitelé byli seznámeni s jednáním Rady obce z 30. 11. 2016.  

 

4. Diskuse   

4.1. Dotační program obce a dary obce v 2017 

Tento bod bude projednán na dalším jednání zastupitelstva obce.  

4.2. Ořezání větví u lamp VO v Chyškách 

Zastupitel Jan Málek upozornil na větve, které zasahují do některých sloupů a lamp VO v Chyškách. 

Upozorňuje na možnost poškození nových lamp.  

 

5. Závěr  

Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva prohlásil starosta obce ve 20:00 hodin zasedání 

zastupitelstva obce Chyšky za ukončené.  

 

 

Zapsal:    Ing. Jan Pich ………………… 

 

Zápis ověřil:       Martin Prášek …………………. 

 

Václav Calta …………………. 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Maksa, 

               starosta obce 

  

 

 


