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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chyšná (dále též jako Z.O.) č. 5/17
konaného dne 17.11.2017 v 19, 30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce (dále jen Z.O.) je usnášení schopné, přítomno  6. členů Z.O.  
a 2 občané. 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 pana Petra Buška.
3-Zvolení ověřovatelů zápisu. Předsedající navrhl ověřovatele zápisu pana Březinu a paní Jiříkovou,  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.
Zpráva kontrolního a finančního výboru.
Zpráva kontrolního a finančního výboru.
Projednání rozpočtových opatření.
Zvolení inventarizační komise.
Projednání rozpočtového provizória na rok 2018.
Projednání dodatku smlouvy s firmou SOMPO, a.s.
Projednání dotace POVV 2018.
Zpráva o výsledku kontroly VZP.
Projednání žádostí Charita Pelhřimov, TJ Start Lukavec, Okrsek č. 11 Košetice.
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 kontrolního a finančního 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 4. 5. a 6.  Z.O. vzalo 
opatření na vědomí.
9-Projednání inventarizační komise. Předsedající  navrhl  inventarizační komisi ve složení: 
předseda: Kautská Kateřina, členové Červenka Jiří a Březina Josef. Jiný návrh nebyl učiněn a tak 
Z.O. návrh schválilo.(pro 6:, proti: 0, zdržel se: 0 ) Členové komise budou proškoleni pro výkon 
této funkce. 
10- Projednání rozpočtového provizória na rok 2018.  Z.O. projednalo  rozpočtové provizorium 
obce Chyšná na leden a únor roku 2018 ve výši do 20% skutečných výdajů dosažených v roce 2017. 
Nové investiční akce nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového 
provizoria skončí schválením rozpočtu obce Chyšná na rok 2018. Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
Z.O. rozpočtové provizórium schválilo. (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)
11-Projednání dodatku smlouvy s firmou SOMPO, a.s.  Z.O. Projednalo a schválilo dodatek 
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smlouvy s firmou SOMPO, a.s. o svozu komunálního odpadu. (pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0)
12-Projednání dotace POVV 2018. Z.O. projednako a schválilo použití dotace POVV 2018 na 
opravu místních komunikací. (pro: 6 , proti: 0, zdržel se: 0)
13-Zpráva o výsledku kontroly VZP. Starosta obce přečetl zprávu o výsledku kontroly pojišťovny 
VZP. Kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z.O. zprávu vzalo na vědomí.
14-Projednání žádostí Charita Pelhřimov, TJ Start Lukavec, Okrsek č. 11 Košetice. Z.O. 
projednalo a schválilo finanční dar na činnost pro TJ START Lukavec na provoz sjezdovky v 
Křešíně 2 000,- Kč a pro Okrsek č. 11 Košetice dar na činnost ve výši 2 000,- . (pro: 6 , proti: 0, 
zdržel se: 0)
15-Diskuse. V diskusi Z.O. projednávalo kalendář akcí v obci na příštírok a přípravu Mikulášské 
besídky.

16-Usnesení.

Z.O. schvaluje:
a- ověřovatele zápisu.
b- program schůze.
c- inventarizační komisi
d- rozpočtové provizorium obce 
e- dodatek smlouvy s firmou SOMPO, a.s. 
f- žádost o dotaci v programu POVV
g- finanční dar pro T J START Lukavec a Okrsek č.11 Košetice.
Z.O. zamítá:
Z.O. bere na vědomí:
a- zprávu účetní obce
b- rozpočtová opatření
c-zprávu kontrolního a finančního výboru

17-Ověření zápisu.
   
    ověřovatelé zápisu pan Březina :.............................         paní Jiříková  :.............................

    zapsal pan Bušek :........................................

    starosta obce p. Kos:.....................................

    zastupitelé:.................................................................................................

18-Závěr. Starosta obce poděkoval přítomným za spolupráci a schůzi v 21:10 hod. ukončil.

 přílohy zápisu:
1) prezenční listina.
2) zveřejněná pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

vyvěšeno na úředních deskách obce dne: 18.11.2017

sejmuto s úředních desek obce dne:                                     

                                                                                                        …......................................

                                                                                                                   razítko, podpis


