ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY
ZE DNE 23.11.2016
v zasedací místnosti OÚ Chyšky
zasedání č. 8/2016
Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing. Chochole
Milan, Ing. Miroslav Maksa, Mgr. Pešička Jiří, Prášek Martin, Štván Ladislav, Votrubová
Pavlína, Calta Václav, Ing. Jan Málek, Ing. Jan Pich, Jana Bardová
Omluveni: Vladimír Hejna

NÁVRH

PROGRAMU

Návrh programu:
1.

2.

3.

4.
5.

Zahájení
1.1. volba zapisovatele
1.2. volba ověřovatelů
Projednání:
2.1. Zvýšení nákladů na realizaci VO v Chyškách – viz příloha
2.2. Vyúčtování prací na realizaci chodníku – viz příloha
2.3. Dotační program obce a dary obce v roce 2017
2.4. Podání dotace na dětské hřiště 2017 (MMR)
2.5. Nabídka židlí do KD
2.6. Toulava (smlouva o partnerství, návrh příspěvku na podporu turismu)
2.7. Zápis obecní kroniky – viz příloha
2.8. Rozpočtové opatření č. 16/2016
2.9. Žádosti
2.9.1. Návrh pana ………na směnu pozemků – viz usnesení ZO 2/2015, 4/2015
Informace
3.1. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MAS
3.2. Veřejné projednání územního plánu Chyšky
3.3. Plnění rozpočtu a činnosti obce za rok 2016
3.4. Kanalizace a ČOV v Chyškách – zpracování projektu
3.5. Nabídka veřejné telefonní stanice v Ratiboři
3.6. Informace o zasedání Rady obce
Diskuse
4.1. Setkání důchodců
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.
1.2.

návrh zapisovatele: pan Ladislav Štván
návrh ověřovatelů: pan Hadrbolec, Ing. Chochole

PRO- 14 PROTI-0

ZDRŽELO- 0

1.3. Návrh rozšíření programu – rozpočtové opatření č. 16/2016
Usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením programu jednání o výše uvedený bod.
Hlasovalo členů zastupitelstva: 14
PRO- 14

PROTI-0

ZDRŽELO-0

Schváleno jednohlasně
2. Projednání
2.1. Zvýšení nákladů na realizaci VO v Chyškách – viz příloha
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem prací na obnově veřejného osvětlení. Na základě
zpřesněné projektové dokumentace bude potřeba upřesnit i počet světelných bodů (sloupů VO a
svítidel) a kabelových rozvodů. Schůzka se uskuteční 30. 11. a následně bude o výsledku jednání
informovaná rada obce. Předložené podklady se týkají již známých upřesnění - sloupy VO u kostela
a rozměry sloupů při obnově VO. Již známé navýšení nákladů viz příloha.
Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání schvaluje předložené vícenáklady ve výši
32.045,-- Kč a pověřuje radu dalším jednáním ve věci upřesnění počtu světelných bodů a svítidel.
Následně bude zastupitelstvo informováno o výsledku jednání.
PRO- 14
PROTI- 0
Schváleno jednohlasně

ZDRŽELO- 0

2.2. Vyúčtování prací na realizaci chodníku – viz příloha
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem prací na realizaci chodníku v Chyškách. Zastupitelé
obdrželi položkový seznam víceprací a méněprací. Práce na realizaci dle smlouvy byly provedeny
o 49.523,-- Kč levněji. Mimo smlouvu byly provedeny práce odsouhlasené zastupitelstvem na
předešlém zasedání formou objednávky za cenu 77.252,-- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání schvaluje předložené náklady za realizaci
chodníku.
PRO- 14 PROTI- 0
Schváleno jednohlasně
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2.3. Dotační program obce a dary obce v roce 2017
Zastupitelstvu byl předložen finančním výborem návrh vyhlášení dotačního programu obce na rok
2017.
Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání návrhu dotačních programů bere zprávu o postupu
prací na vědomí. Na příštím jednání zastupitelstva obce bude předložen návrh v konečné
podobě.
PRO- 14
PROTI- 0
Schváleno jednohlasně.

ZDRŽELO- 0

2.4. Podání dotace na dětské hřiště 2017 (MMR)
Zastupitelstvo obce obdrželo podklady na možné podání žádosti o dotaci na vybavení dětského hřiště.
Jedná se o prostor mezi bytovkami a prostor u fotbalového hřiště v Chyškách. Předpokládané náklady
220 tisíc korun se spoluúčastí obce 70 tisíc korun.
Usnesení: Zastupitelstvo Obce Chyšky po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MMR
titul č. 2 na vybudování dětského hřiště s předpokládanou spoluúčastí obce na vybudování hřiště a
zpracování žádosti o dotaci v částce 85 tisíc korun. O zpracování žádosti o dotace požádá starosta
obce Svazek obcí Milevska.
PRO- 14
PROTI- 0
Schváleno jednohlasně

ZDRŽELO- 0

2.5. Nabídka židlí do KD
Rada obce předložila zastupitelstvu obce návrh zakoupení židlí do restaurace kulturního domu
v Chyškách. Zastupitelstvo odsouhlasilo 30 ks židlí. Během jednání byl předložen návrh stěhovat
potřebný počet židlí do salonku ze sálu. Je třeba usnesením tento návrh odsouhlasit a stanovit způsob
přenášení židlí.
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání revokuje usnesení z jednání č. 6/2016 a rozhodlo
o nákupu židlí do restaurace KD bez čalounění v celkovém počtu 100 ks.
PRO- 9
Schváleno

PROTI- 2 (Ing. Málek, p. Prášek)

ZDRŽELO- 3 (Ing. Pešička, p.Čapek, p. Štván)

2.6. Toulava (smlouva o partnerství, návrh příspěvku na podporu turismu)
Zastupitelstvu byl na minulém zasedání předložen dopis společnost Toulava, o.p.s., která je
zakladatelem turistické oblasti „Toulava“, podporující cestovní ruch v regionu. Zastupitelstvo obce
po projednání souhlasilo s uzavřením „Smlouvy o partnerství“ mezi Destinační společností
TOULAVA, o.p.s., a obcí. Současně byl předložen návrh příspěvku na podporu cestovního ruchu ve
výši 3.000 Kč. Příspěvek a jeho výše nebyla odsouhlasena usnesením.
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s příspěvkem na podporu cestovního ruchu
Destinační společností TOULAVA, o.p.s., ve výši 3.000 korun.
PRO- 14
PROTI-0
Schváleno jednohlasně
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2.7. Zápis obecní kroniky – viz příloha
Zastupitelstvo obce obdrželo v příloze zápis obecní kroniky za rok 2015.
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání bere zápis do kroniky obce za rok 2015 na vědomí bez
připomínek.
PRO- 14
PROTI-0
Schváleno jednohlasně

ZDRŽELO-0

2.8. Rozpočtové opatření č. 16/2016 – viz příloha
Zastupitelstvo obce projednalo předloženou rozpočtovou změnu č. 16/2016.
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s rozpočtovou změnou č. 16/2016 bez
připomínek.
PRO- 14
PROTI-0
Schváleno jednohlasně

ZDRŽELO-0

2.9. Žádosti
2.9.1. Návrh pana ………….. na směnu pozemků – viz usnesení ZO 2/2015, 4/2015
Obec Chyšky obdržela návrh pana …………. na směnu pozemků. Pan ………. nabízí pozemky v k.ú.
Květuš – parc.č. 127/2, 128, 129, v k.ú. Chyšky – parc.č. 56/23, 56/24, 56/25, 56/32, 519 o celkové
výměře 23.638 m2 a žádá pozemky v k.ú. Mezný – parc.č. 390/1, o celkové výměře 23. 638 m2.
Usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání vyhlašuje záměr na směnu pozemku č. 390/1 v k.ú.
Mezný o celkové výměře 23.638 m2.
PRO- 14
PROTI-0
Schváleno jednohlasně.

ZDRŽELO-0

3. Informace
3.1. Poskytnutí návratné finanční výpomoci MAS (ANO)
- Pan starosta informoval o vrácení peněz od MAS obci.
3.2. Veřejné projednání územního plánu Chyšky (14. 12. 2016)
- Projednání bude v 16.00 h na obecním úřadě. Na internetových stránkách obce bude
zveřejněn odkaz s možností prohlédnutí územního plánu na internetu.
3.3. Plnění rozpočtu a činnosti obce za rok 2016
3.4. Kanalizace a ČOV v Chyškách – zpracování projektu - předloženo k územnímu řízení
3.5. Nabídka veřejné telefonní stanice v Ratiboři
3.6. Vlastní hodnocení MŠ (možnost nahlédnutí)
3.7. Informace o zasedání Rady obce
4. Diskuse
4.1. Setkání důchodců
Paní Hejnová a pan Hadrbolec informovali o přípravách na setkání důchodců.
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5. Závěr
Po projednání všech bodů jednání zastupitelstva prohlásil starosta obce v 20.30 hodin zasedání
Zastupitelstva obce Chyšky za ukončené.
Zapsal:
Ladislav Štván

…………………

Zápis ověřil:
Ing. Milan Chochole

………………….

Marek Hadrbolec

………………….

Ing. Miroslav Maksa,
starosta obce
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