ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY
ZE DNE 12. 12. 2017
v zasedací místnosti OÚ Chyšky
zasedání č. 8/2017
Přítomni: Hadrbolec Marek, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing. Maksa Miroslav,
Mgr. Pešička Jiří, Štván Ladislav, Calta Václav, Ing. Málek Jan, Bardová Jana, Hejna
Vladimír, Čapek Stanislav, Prášek Martin, Ing. Jan Pich, Ing. Chochole Milan, Votrubová
Pavlína

NÁVRH

PROGRAMU

1. Zahájení
1.1. volba zapisovatele
1.2. volba ověřovatelů
2. Projednání:
2.1. Rozpočet obce 2018, rozpočtové provizorium
2.2. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., - viz příloha
2.3. Návrh rozpočtu Základní školy pro rok 2018 – viz příloha
2.4. Návrh rozpočtu Mateřské školy pro rok 2018 – viz příloha
2.5. Cenová nabídka na čerpací zkoušku u vrtů – viz příloha
2.6. ČOV - o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrské sítě – viz příloha
2.7. Vyhlášení „Program obnovy venkova JčK“ pro rok 2018
2.8. Vyhlášení dotačního programu JčK „ PODPORA SPORTU“ pro rok 2018
2.9. Rozpočtové změny – viz příloha
2.10.
Žádosti
1.1.1. Poskytnutí účelové dotace a návratné finanční výpomoci – viz příloha
1.1.2. O koupi pozemku 104/51 v k.ú. Chyšky – viz příloha
1.1.3. O spoluúčast ZŠ o dotaci z JčK
3. Informace
1.2. Návrh rozpočtu – viz příloha
1.3. Z jednání Rady obce 2017 (14, 15) – viz příloha
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.
návrh zapisovatele: Ladislav Štván
návrh ověřovatelů: Martin Prášek, Jana Bardová

1.1.
1.2.

Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO- 15 PROTI-0

ZDRŽELO- 0

Schváleno jednohlasně.
1.3. Návrh rozšíření programu – Návrh na vyhlášení záměru směny nebo prodeje pozemků
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením programu jednání o výše uvedený bod.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI-0

ZDRŽELO-0

Schváleno jednohlasně.
1.4. Návrh rozšíření programu – Návrh na vyhlášení přílohy č. 3 k OZV č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, …
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením programu jednání o výše uvedený bod.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI-0

ZDRŽELO- 0

Schváleno jednohlasně.
2. Projednání
2.1. Rozpočet obce 2018, rozpočtové provizorium
Vzhledem k tomu, že není dosud schválen nový rozpočet obce pro rok 2018, byl předložen
Radou obce návrh, aby financování obce Chyšky od 1. 1. 2018 do schválení nového rozpočtu
bylo vedeno podle rozpočtového provizoria, které se bude řídit rozpočtem roku 2017.
Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky schvaluje financování obce Chyšky od 1. 1. 2018
do schválení nového rozpočtu podle rozpočtového provizoria, které se bude řídit rozpočtem roku
2017. Do schválení rozpočtu obce budou hospodařit příspěvkové organizace podle rozpočtu roku
2017.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI-0
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Schváleno jednohlasně
2.2. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., - viz příloha
Starosta obce seznámil s vydáním vládního nařízení č. 318/2017 Sb., které platí od 1. 1. 2018,
o odměnách ve výkonu funkce člena zastupitelstva.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání vládního nařízení č. 318/2017 Sb. navrhuje
nevyužít maximální možné odměny pro zastupitele, členy rady a místostarostu. Výše odměn
navrhuje v této výši: zastupitel – člen výboru 1.200,-- Kč, předseda výboru – 1.500,-- Kč,
člen rady – 2.500,-- Kč, místostarosta – 9.000,-- Kč
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI-0

ZDRŽELO-0

Schváleno jednohlasně.
2.3. Návrh rozpočtu Základní školy pro rok 2018 – viz příloha
Zastupitelstvo obce obdrželo návrh rozpočtu Základní školy Chyšky, jako podklad pro
zpracování rozpočtu obce pro rok 2018.
Usnesení: Zastupitelstvo obce požadovaný příspěvek na provoz Základní školy Chyšky pro rok
2018 projedná při schvalování rozpočtu obce pro rok 2018
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI -0

ZDRŽELO - 0

Schváleno jednohlasně.
2.4. Návrh rozpočtu Mateřské školy pro rok 2018 – viz příloha
Zastupitelstvo obce obdrželo návrh rozpočtu Mateřská školy Chyšky, jako podklad pro
zpracování rozpočtu obce pro rok 2018.
Usnesení: Zastupitelstvo obce požadovaný příspěvek na provoz Mateřské školy Chyšky pro rok
2018 projedná při schvalování rozpočtu obce pro rok 2018.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO -15

PROTI - 0 ZDRŽELO - 0

Schváleno jednohlasně.
2.5. Cenová nabídka na čerpací zkoušku u vrtů – viz příloha
Zastupitelstvo obce bylo informováno o předložených cenových nabídkách na ověření vydatnosti
zdroje pitné hody v Chyškách jako podklad pro rozšíření vodovodní sítě do Květuše a Nové Vsi.
Obec obdržela 4 nabídky - Hydrozdroj s.r.o. – nabídková cena 45.628 Kč bez DPH, Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o. – nabídková cena 62.940 Kč bez DPH, Vodní zdroje, a.s. – nabídková
cena 82.800 Kč bez DPH, GEOtest, a.s. – nabídková cena 153.000 Kč bez DPH. Rada obce žádá
s ohledem na závažnost rozhodnutí Zastupitelstvo obce vydat stanovisko k předloženým
nabídkám s přihlédnutím na cenové nabídky s delší dobou zkoušek.
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Usnesení A: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání navrhuje zrušit usnesení č.2.3. ze
zasedání č. 7 ze dne 8. 11. 2017.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-12

PROTI-0

ZDRŽELO-3 (Štván, Ing. Pich, Mgr. Pešička)

Schváleno.
Usnesení B: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání doporučuje Radě obce vyhlásit a
vyhodnotit nové výběrové řízení se zkouškou vydatností vrtů v délce trvání 10 dnů.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO -15

PROTI - 0 ZDRŽELO - 0

Schváleno jednohlasně.
2.6. ČOV - o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrské sítě – viz příloha
Zastupitelstvo obce obdrželo návrhy smluv o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti inženýrské
sítě v rámci akce „Kanalizace a ČOV Chyšky“. Smlouvy se uzavírají mezi Obcí Chyšky a
………… bytem Chyšky; ………….., bytem Květuš; …………., bytem Květuš; ………,
bytem Ostrov; …………., bytem Drhovice; ……………, bytem Nadějkov; . ………., bytem
Chyšky; ………………, bytem Chyšky; …………….., bytem Chyšky; …………., bytem
Hojovice; ………………, bytem Písek; …………….., bytem Chyšky; …………., bytem Praha;
……………., bytem Chyšky; Zemědělským družstvem Chyšky, zastoupené Ing. Janem Málkem,
předsedou představenstva se sídlem Chyšky 28.
Rada obce navrhuje, aby ve smlouvě byla uvedena jednorázová úplata ve výši 1.000 Kč a pokuty
za prodlení ve výši 50 Kč / den.
Usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí podpisem smluv o uzavření budoucí smlouvy
o služebnosti inženýrské sítě v rámci akce „Kanalizace a ČOV Chyšky“. Smlouvy se uzavírají
mezi Obcí Chyšky se sídlem Chyšky 27a ………….., bytem Chyšky; ……………., bytem
Květuš; ……………….., bytem Květuš; …………………, bytem Ostrov; …………., bytem
Drhovice; …………………., bytem Nadějkov; ……………., bytem Chyšky; …………….,
bytem Chyšky; …………….., bytem Chyšky; ……………., bytem Hojovice; …………….,
bytem Písek; …………………, bytem Chyšky; …………………., bytem Praha; ………….,
bytem Chyšky; Zemědělským družstvem Chyšky, zastoupené Ing. Janem Málkem, předsedou
představenstva se sídlem Chyšky 28.
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby byla smlouva upravena takto:
1. v čl.II, odst.1, písm a)
Vlastník zřídí ve prospěch budoucího oprávněného na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu
služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit výše uvedené inženýrské sítě v rámci stavby
„Kanalizace a ČOV Chyšky“ – ke služebnému pozemku uvedeném v čl.I odst.1.této smlouvy a to
v těch mezích a rozsahu určených situačním výkresem v příloze č. 1) k této smlouvě, jež je
nedílnou součástí, přičemž po provedení prací bude rozsah věcného břemene upřesněn
geometrickým plánem.
2. v čl.II, odst.1, písm b)
Budoucí oprávněný zaplatí vlastníkovi ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě oběma smluvními stranami sjednanou jednorázovou náhradu ve výši stanovené
v závislosti na základní ceně pozemku, inflačního koeficientu cen pozemků, počtu let trvání práva
odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě, účelu zřízení práva odpovídajícího služebnosti
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inženýrské sítě, druhu pozemku a velikosti dotčené plochy včetně ochranného pásma. Náhrada
dle tohoto odstavce je stanovena na 1.000Kč.
3. v čl.III, odst.1, písm b)
V případě prodlení budoucího oprávněného s předáním dokladů uvedených v předchozím
odstavci, může požadovat vlastník od budoucího oprávněného smluvní pokutu ve výši 50Kč za
každý den prodlení.
4. v čl.IV, odst.3
Neuvede-li budoucí oprávněný služebný pozemek do původního stavu dle odst.2 tohoto článku,
zaplatí vlastníkovi za dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 50Kč za každý den prodlení.
Ostatní články předloženého návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o služebnosti
inženýrské sítě mezi Obcí Chyšky a výše uvedenými vlastníky pozemků zůstávají beze změny.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-14

PROTI - 0 ZDRŽELO -1 ( Ing. Málek)

Schváleno.
2.7. Vyhlášení „Program obnovy venkova JčK“ pro rok 2018
Zastupitelé obce byli seznámeni s vyhlášením dotace z „Programu obnovy venkova“ JčK.
Spoluúčast obce je 50% z uznatelných nákladů. Termín pro podávání žádostí: do 31. 12. 2017.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Chyšky po projednání souhlasí s předložením žádosti o dotaci
z „Programu obnovy venkova“ na rok 2018 na akci „Oprava bytu v domě č.p. 95“
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO -15

PROTI - 0 ZDRŽELO - 0

Schváleno jednohlasně.
2.8. Vyhlášení dotačního programu JčK „ PODPORA SPORTU“ pro rok 2018
Zastupitelé byli seznámeni s vyhlášením dotačního programu „Podpora sportu“. Min. spoluúčast
20% z uznatelných nákladů. Termín pro podávání žádostí od 18. 12. 2017 do 8. 1. 2018 do 12:00
hod.
Usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s předloženým návrhem zažádat o dotaci na akci
„Oprava kabin v Květuši“
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI - 0 ZDRŽELO - 0

Schváleno jednohlasně.
2.9. Rozpočtové změny – viz příloha
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č.16.
Usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s předloženou rozpočtovou změnou č. 16/2017.
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Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO -15

PROTI - 0 ZDRŽELO - 0

Schváleno jednohlasně.
2.10. Návrh na vyhlášení záměru směny nebo prodeje pozemků
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.
Usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s předloženým návrhem a vyhlašuje záměr
směny pozemků par.č. 388/15 v k.ú. Chyšky - 450 m2, parc. č. 1507/1 v k.ú. Ratiboř - 5.500
m2, parc. č. 737/2 v k.ú. Květuš - 128 m2.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO -14

PROTI - 0 ZDRŽELO - 1 ( Ing. Málek)

Schváleno.
2.11.
Návrh na vyhlášení přílohy č.3 k OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování , sběru, …
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh přílohy č.3 k OZV č. 36/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování , sběru, … na stanovení výše poplatků za sběr a svoz
komunálního odpadu na území obce Chyšky v roce 2018.
Usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí s předloženou přílohou č. 3 k obecně závazné
vyhlášce č. 3/2015 a nebude sazbu poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu na území obce
Chyšky v roce 2018 upravovat.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI-0

ZDRŽELO-0

Schváleno jednohlasně.
2.12. Žádosti
2.12.1. Poskytnutí účelové dotace a návratné finanční výpomoci – viz příloha
Obec Chyšky obdržela žádost od mikroregionu „Čertovo břemeno“ o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu obce a účelové dotace z rozpočtu obce Chyšky na projekt „Rozvoj
lyžařských tras v mikroregionu Čertovo břemeno“. Jedná se o nákup sněžné rolby na údržbu
běžeckých lyžařských tras v regionu, do kterého je zahrnuto i území Chyšecka (trasa Nadějkov –
Kvašťov – Chyšky – Nosetín – Růžená – Bezděkov).
Zastupitelstvo obce obdrželo návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chyšky
a návrh Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Chyšky.
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s poskytnutím návratné finanční
výpomoci 37.500,-- Kč a poskytnutím účelové dotace 12.500,-- Kč. Při podpisu bude ve
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smlouvách uvedena povinnost příjemce dotace udržovat stopu v okolí Chyšek.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI-0

ZDRŽELO-0

Schváleno jednohlasně.
2.12.2. Odkoupení pozemku 104/51 v k.ú. Chyšky – viz příloha
Obec Chyšky obdržela žádost o pronájem a o odprodej pozemků parc.č. 104/51 v k.ú. Chyšky
od ……………...
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 104/51
v k.ú. Chyšky a žádá žadatele o odstranění stavby dřevěné konstrukce, která je na pozemku
postavena, do 31.12.2017.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI-0

ZDRŽELO-0

Schváleno jednohlasně.
2.12.3. O spoluúčast ZŠ o dotaci z JčK
Obec Chyšky obdržela žádost Základní školy na schválení spoluúčasti obce na projektech
k dotaci z JčK.
 Podpora sportu – opatření č. 1 – Rekonstrukce a oprava sportovišť. Spoluúčast obce
50.000 Kč, celkové náklady 241.581 Kč. Název akce: Rekonstrukce doskočiště pro skok
do dálky.
 Podpora sportu – opatření č. 3 – Rekonstrukce a oprava sportovišť a jejich zařízení.
Spoluúčast obce 9.540 Kč, celkové náklady 39.540 Kč. Název akce: Obnova nářadí
tělocvičny.
 Rozvoj venkova a krajiny – Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta. Spoluúčast
obce 6.780 Kč, celkové náklady 33.900 Kč. Název akce: Poznáváme CHKO Blanský les.
Celkové náklady za spoluúčast na projektech jsou 66.320,-- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo po projednání souhlasí se spoluúčastí obce na projektech k dotaci JČK 1. Podpora sportu – opatření č. 1 – Rekonstrukce a oprava sportovišť – rekonstrukce
doskočiště pro skok do dálky,
2. Podpora sportu – opatření č. 3 – Rekonstrukce a oprava sportovišť a jejich zařízení obnova nářadí tělocvičny,
3. Rozvoj venkova a krajiny – Ekologická výchova.

Hlasovalo členů zastupitelstva: 15
PRO-15

PROTI-0

ZDRŽELO-0

Schváleno jednohlasně.
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1. Informace
3.1. Návrh rozpočtu – viz příloha
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu obce na rok 2018 jako podklad schvalovacího řízení
3.2. Z jednání Rady obce 2017 (14, 15) – viz příloha
Zastupitelé obdrželi usnesení z jednání Rady obce – viz příloha
2. Diskuse
3. 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:
Martin Prášek

………………….

Jana Bardová

………………….

Ing. Miroslav Maksa,
starosta obce
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