OBEC CHYŠNÁ
Chyšná 33, 395 01 Pacov
www. chysna.unas.cz
email: obec.chysna@cmail.cz
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chyšná (dále též jako Z.O.) č. 3/18
Konaného dne 24.6.2018 v 19:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce (dále jen Z.O.) je usnášení schopné, přítomno 6 členů Z.O. a 1 občan.
Dle prezenční listiny.
1-Zahájení. Zasedání Z.O. zahájil starosta obce Vladimír Kos (dále též jako předsedající) v 19:30 hod.
přivítal přítomné a konstatoval že dnešní zasedání Z.O. je usnášeníschopné.
2-Jmenování zapisovatele. Předsedající jmenoval zapisovatelem p. Petra Buška.
3-Zvolení ověřovatelů zápisu. Předsedající navrhl ověřovatele zápisu a p. Červenku a slečnu Kautskou, k návrhům
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Z.O. navržené ověřovatele zápisu schválilo (pro:6, proti: 0, zdržel se:0 )
4-Schválení programu zasedání. Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky a návrhy na doplnění.
Návrh programu:

Program:
Kontrola zápisu z minulé schůze.
Zpráva účetní o hospodaření obce.
Projednání rozpočtových opatření.
Zpráva kontrolního a finančního výboru.
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.
Projednání závěrečného účtu obce.
Projednání účetní závěrky za rok 2017.
Žádost o přezkoumání hospodaření obce pro rok 2018.
Projednání směny a prodeje a nákupu pozemků.
Projednání dotačních titulů.
Zpráva ze schůze Mikroregionu Košeticko.
Projednání smlouvy s E-ON Distribuce, a.s.
Projednání žádosti ZŠ a MŠ Košetice.
Projednání střednědobého rozpočtového výhledu.
Diskuse
Usnesení.
Závěr.
Z.O. program schválilo (pro:6, proti: 0, zdržel se: 0)
5-Kontrola zápisu z minulé schůze. Zápis z minulé schůze přečetl p. Bušek.
6-Zpráva účetní o hospodaření obce. Účetní obce informovala přítomné o stavu obecních financí a
transakcí, které proběhly od poslední zprávy. Z.O. vzalo zprávu na vědomí.
7-Zpráva finančního a kontrolního výboru. Zprávu kontrolního výboru přednesl p. Březina a zprávu
finančního výboru p. Červenka. Z.O. obě zprávy projednalo a vzalo na vědomí.
8- Projednání rozpočtových opatření. Z.O. projednalo rozpočtové opatření č.1. Z.O. vzalo opatření na
vědomí.
9- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Starosta obce přečetl přítomným zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Chyšná za rok 2017. Kontrola byla bez vad a nedostatků. Z.O. zprávu
projednalo a vzalo na vědomí.
10-Projednání závěrečného účtu obce. Z.O. projednalo závěrečný účet obce za rok 2017. Z.O. schválilo
závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. (pro:6, proti:0, zdržel se:0)
11- Projednání účetní závěrky za rok 2017. Z.O. projednalo a schválilo účetní závěrku obce za rok 2017
(pro :6, proti :0, zdržel se:0)
12- Žádost o přezkoumání hospodaření obce pro rok 2018. Z.O. schválilo žádost na Kraj Vysočina o
dílčí a závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. (pro:6, proti: 0, zdržel se: 0)

13- Projednání směny pozemků. Z.O. projednalo směnu pozemku ve vlastnictví obce Chyšná
p.č.: 1636/2 o výměře 3524m2 dle geometrického plánu č. 105-34/2017 za pozemky ve vlastnictví Marie
Kubíkové p.č.: 1636/4 o výměře 601m2, 1629/5 o výměře 89m2, 1629/6 o výměře 10m2, 2834 o výměře
36m2 dle stejného geometrického plánu a pozemek 1669 o výměře 1295m2. Jedná se o zaměření hranice
cesty na Krčmách. Účastníci směny si rozdíl mezi směňovanými pozemky doplatí a dále ponesou náklad na
vyhotovení geometrického plánu a poplatek u katastrálního úřadu rovným dílem.. Cena směňovaných
pozemků je pro vyrovnání a daň z nabytí nemovitosti stanovena na 10,-Kč za m2. Z.O. směnu schválilo.
(pro:6, proti:0, zdržel se:0)
Z.O. projednalo prodej pozemku ve vlastnictví obce Chyšná p.č.: 2578/20 o výměře 109m2 dle
geometrického plánu č.92-13/2014, do vlastnictví pana Jiřího Holady a paní Jaroslavy Jírové. Jedná se o
zaměření skutečného stavu plotu na návsi. Cena pozemku je pro prodej a daň z nabytí nemovitosti
stanovena na 20,-Kč za m2. Z.O. prodej schválilo. (pro:6, proti:0, zdržel se:0)
Z.O. projednalo nákup pozemku ve vlastnictví pana Václava Holady p.č. 1810/3 o výměře 127m2 dle
geometrického plánu č.88-54/2013 do vlastnictví obce Chyšná. Jedná se o pozemek pod cestou u horního
rybníka. Cena pozemku je pro nákup a daň z nabytí nemovitosti stanovena na 20,-Kč za m2. Z.O. prodej
schválilo. (pro:6, proti:0, zdržel se:0)
14- Projednání dotačních titulů. Starosta obce přítomné informoval o podaných žádostí o dotaci v
programu Obnovy Venkova Vysočiny , podpory malých obchodů. Dále informoval o přidělené dotaci na
údržbu sportoviště a opravu komunikace na Krčma. Z.O. vzalo zprávu na vědomí.
15- Zpráva ze schůze Mikroregionu Košeticko. Starosta obce přítomným přednesl zprávu o programu
schůze Mikroregionu Košeticko Z.O. vzalo zprávu na vědomí.
16- Projednání smlouvy s E-ON Distribuce, a.s. Z.O. projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemku 1822/1 a souhlasu se stavbou přípojky el. Vedení. (pro:6, proti:0,
zdržel se:0)
17- Projednání žádosti ZŠ a MŠ Košetice. Z.O. projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Košetice o
finanční příspěvek ve výši 2 200,- Kč. Na podporu projektu motivace žáků a zlepšení podmínek vzdělávání.
(pro:6, proti:0, zdržel se:0)
18- Projednání střednědobého rozpočtového výhledu. Z.O. projednalo střednědobý rozpočtový výhled
na roky 2019-2023. Z.O. střednědobý výhled schválilo. (pro:6, proti:0, zdržel se:0)
19- Žádosti občanů. Z.O. projednalo žádost p. Červenky o podporu stavební činnosti výstavby novostavby
k bydlení. Obec má schválenou podporu výstavby darováním dřeva na stavební řezivo v objemu 10m3.
Z.O. tento dar schválilo. (pro:5, proti:0, zdržel se:1, p.Červenka)
20-Diskuse. Zastupitelé diskutovali o přípravě komunálních voleb v obci.
21-Usnesení.
Z.O schvaluje:
- ověřovatele zápisu.
- program schůze.
- závěrečný účet obce
- účetní uzávěrku za rok 2017.
- žádost o přezkoumání hospodaření obce pro rok 2018.
- směnu, prodej, nákup pozemků.
- smlouv s E-ON Distribuce, a.s.
- žádost MŠ a ZŠ Košetice.
- střednědobý rozpočtový výhled
- žádost p. Červenky
Z.O zamítá:
Z.O. bere na vědomí:
- zprávu účetní obce.
- zprávu finančního a kontrolního výboru.
- rozpočtová opatření
zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
zprávu o dotačních titulech
zprávu ze schůze Mikroregionu Košeticko

22-Ověření zápisu.
Zápis přečetl p. Bušek
ověřovatelé zápisu slečna Kautská :.............................

pan Červenka :.............................

zapsal p. Bušek:........................................
starosta obce p. Kos:.....................................
zastupitelé:.................................................................................................
23- Závěr. Starosta obce poděkoval přítomným za spolupráci a schůzi v 21,00 hod. ukončil.
přílohy zápisu:
1) prezenční listina.
2) zveřejněná pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

