
 

Obec Chyjice, Obecní úřad Chyjice, Chyjice 54, 506 01 Jičín 

 

Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chyjice 

konaného 2. listopadu 2022 od 17 hodin 

 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání zastupitelstva obce (dále „ZO“) Chyjice (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:05 hodin 
starostkou obce Bc. Romanou Medveďovou (dále „předsedající“). 

 
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Informace o konání 2. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Chyjice byla zveřejněna v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce 
Obecního úřadu Chyjice po dobu nejméně sedmi dní, a to od 26. listopadu do 2. listopadu 2022. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že 
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech pěti členů zastupitelstva). Zastupitelstvo 
je tak usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Přítomní zastupitelé: Romana Medveďová, Lukáš Hrdlička, Jana B. Hofmanová, David Zelinger, 
Tomáš Stránský 
Nepřítomní zastupitelé: - 
Přítomní hosté a občané: J. Topalovská, P. Topalovská 

 
* * * 

 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Tomáše Stránského a Davidla Zelingera a zapisovatelem 
Vendulu Havířovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající 
možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce Chyjice určuje ověřovateli zápisu Tomáš Stránského a Davida Zelingera 
a zapisovatelem Vendulu Havířovou v souladu s Jednacím řádem ZO Chyjice. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Schválení programu 
 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny 
návrhy na doplnění bodů:  
 



 

Starostka Romana Medveďová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 13 „Schválení smlouvy 
o převodu vlastnictví u nemovité věci, konkrétně pozemkové parcely č. 30/11“ na základě žádosti 
zastupitele Davida Zelingera. Důvodem bylo dokončení započatého procesu. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Starostka Romana Medveďová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 14 „Změna Jednacího řádu 
na stránce 4, čl. 6, ods. 5“. Důvodem bylo zbytečné zúžení výběru zapisovatele a ověřovatelů. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Starostka Romana Medveďová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 15 „Schválení smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby týkající se parcely č. 11/7 
a 696/1 (ČEZ)“. Důvodem byla nutná odpověď, kterou si firma ELEKTRO-COMP spol. s.r.o. vyžádala, na 
základě žádosti vlastníků parcely 11/1 o zřízení distribuční soustavy elektřiny. 

 
Výsledek hlasování:    
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Starostka Romana Medveďová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 16 „Projednání dokoupení 
solárního příslušenství k lampě“ na základě žádosti místostarosty Lukáše Hrdličky. Sloup připravený k 
osvětlení stojí naproti KD, kousek od nemovitosti s č. p. 45. Důvodem bylo dokončení započatého 
procesu. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Zaměstnankyně OÚ Vendula Havířová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 17 „Schválení 
odměn panu faráři Petru Šabakovi a varhaníkovi Michaelu Pospíšilovi za odvedenou službu 28.10.2022 
v obecním kostele sv. Šimona a Judy“. 

 
Výsledek hlasování:    
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Zastupitel David Zelinger navrhl doplnění programu jednání ZO o bod 18 „Schválení darovacích smluv 
paní Janě Topalovské (zálohy na elektřinu)“ z důvodu již zaplacených záloh obcí za paní 
Janu Topalovskou.  
 
Výsledek hlasování:    
Pro 5 Proti 0. Zdrželi se 0 

 
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dala hlasovat 
o návrhu programu. 
 
Návrh usnesení č. 2: 
 
Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje následující program zasedání: 

 
1) Zahájení, navržení a schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele; schválení programu jednání 
zastupitelstva obce (dále „ZO“), popř. doplnění/vypuštění bodu programu jednání ZO 



 

2) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a odměnách členů výborů ZO, 
kteří nejsou členy ZO 
3) Odchodné pro bývalého starostu a bývalého místostarostu (§ 77 zákona) 
4) Směrnice obce Chyjice upravující zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 
5) Směrnice obce pro zabezpečení plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
6) Aktualizace stavu odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné 
působnosti obce Chyjice ze strany Ministerstva vnitra ČR ze dne 21. června 2022 a stanovení 
termínu dokončení nápravných opatření 
7) Změna úředních hodin obce Chyjice 
8) Nákup licence Microsoft Office pro obecní notebook Lenovo V510 
9) Seznam akcí pořádaných v roce 2023 u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o obci 
Chyjice 
10) Mikulášská nadílka, návrh a schválení ceny balíčků 
11) Schválení hudebního sboru na vánoční koncert 
12) Projednání žádosti o odkup pozemku parc. č. 754/1 v katastr. území Chyjice 
13) Schválení smlouvy o převodu vlastnictví u nemovité věci, konkrétně pozemkové parcely 
č. 30/11 
14) Změna Jednacího řádu na stránce 4, čl. 6, ods. 5 
15) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, 
týkající se parcely č. 11/7 a 696/1 (ČEZ) 
16) Projednání dokoupení solárního příslušenství k lampě naproti KD, blízko nemovitosti s č. p. 45 
17) Schválení odměn panu faráři Šabakovi a varhaníkovi Pospíšilovi 
18) Schválení darovacích smluv paní Topalovské (zálohy na elektřinu) 
19) Diskuse, různé – úspory elektrické energie (osvětlení kostela, změna časového rozpětí 
večerního osvětlení obce) 
20) Závěr 
 

 
Výsledek hlasování:    
Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 2 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO a odměnách členů výborů 
ZO, kteří nejsou členy ZO. 
 
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň předsedy Finančního, 
Kontrolního a Kulturního výboru byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády 
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně 
platném znění, poskytována odměna ve výši 2 190 Kč, a to ode dne 2. listopadu 2022. 

Předsedající též navrhla odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky obce 21 889 Kč 
a neuvolněného místostarosty 19 709 Kč a uvedla, že za schválenou odměnu budou vykonávány 
následující kompetence: 

 
starostka obce: administrativní úkony, jednání s úřady, fyzickými a právnickými osobami 
místostarosta obce: zástup starostky, organizace odpadů, správa KD, hřišť, vodní nádrže, technického 
zázemí obce 



 

 
Předsedající též navrhla odměnu ve výši 0 Kč za výkon funkce člena Kontrolního, Finančního 
a Kulturního výboru obce, kteří nejsou členy ZO. Při té příležitosti informovala členy ZO obce, že členka 
Kontrolního výboru Mgr. Eva Zahradnická se případné odměny předem vzdala, viz příloha č. 2 tohoto 
zápisu. 

 
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili 
žádná stanoviska. 

 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Chyjice stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, 
který je zároveň předsedou jednoho z výborů (Finančního, Kontrolního, Kulturního) obce v hrubé 
mzdě ve výši 2 190 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení 
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chyjice stanoví odměnu za výkon funkce starostky jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce v hrubé mzdě ve výši 21 889 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 
zvolení do funkce starostky. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chyjice stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce v hrubé mzdě ve výši 19 709 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 
zvolení do funkce místostarosty. 

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chyjice stanoví odměnu za výkon funkce člena Kontrolního, Finančního 
a Kulturního výboru obce, kteří nejsou členy ZO, ve výši 0 Kč za měsíc.  
 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 1 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 3 – Odchodné pro bývalého starostu a bývalého místostarostu (§ 77 zákona) 
 



 

Předsedající informovala přítomné zastupitele o vyplacení odchodného bývalému starostovi 
a místostarostovi, na které jim vzniká nárok dle zákona o obcích. Zastupitelé byli obeznámeni se 
zákonem, a proto nevznikla žádná diskuze ohledně odstupného. 

 
Zastupitelstvo obce Chyjice bere na vědomí, že bývalému starostovi a místostarostovi obce náleží dle 
§ 77 zákona o obcích odchodné. Odchodné je splatné, jsou-li splněny všechny zákonem stanovené 
podmínky, včetně čestného prohlášení, že nejsou dány překážky pro výplatu odchodného stanovené 
v § 77 odst. 5 a 6. 

 
* * * 

 
Bod 4 – Směrnice obce Chyjice upravující zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu 
 
Předsedající navrhla schválit směrnici obce upravující zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek 
(VŘ) malého rozsahu, kterou se bude obec při zadávání VŘ do budoucna vždy řídit. Směrnice byla 
výstižná a diskuze nevznikla. 
 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje Směrnici obce Chyjice upravující zásady a postupy obce při 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod 5 – Směrnice obce pro zabezpečení plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Předsedající zastupitelům předložila a navrhla ke schválení směrnici obce pro zabezpečení plnění 
povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smyslem této směrnice je zamezit opakování pochybení, která vyplynula 
z kontroly Ministerstva vnitra ČR v obci Chyjice ve dnech 1. až 21. června 2022. 
 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje Směrnici obce pro zabezpečení plnění povinností vyplývajících 
ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod 6 – Aktualizace stavu odstraňování nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné 
působnosti obce Chyjice ze strany Ministerstva vnitra ČR ze dne 21. června 2022 a stanovení termínu 
dokončení nápravných opatření 
 



 

Předsedající přítomným zastupitelům popsala konkrétní stav nápravy pochybení, která vyplynula 
z kontroly Ministerstva vnitra ČR ve dnech 1. až 24. června 2022. Popsala kroky, které byly dosud 
učiněny v nápravě pochybení, a uvedla konkrétní data, do kdy budou vyřízeny i ostatní body výše 
zmíněné kontroly. 
 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Chyjice bere na vědomí aktualizaci stavu odstraňování nedostatků zjištěných 
při kontrole výkonu samostatné působnosti obce Chyjice ze strany Ministerstva vnitra ČR ze dne 
21. června 2022: 
 
a. Jednací řád zastupitelstva obce byl schválen dne 22. 6. 2022. 
b. Zastupitelstvo obce zvolilo členy finančního výboru a kontrolního výboru dne 22. června 2022 
a následně pak na ustavujícím zasedání obce dne 14. října 2022 po volbách do zastupitelstev obcí 
konaných ve dnech 23.–24. září 2022. Oba výbory jsou nyní tříčlenné. 
c. Nápravná opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce uvedených pod body 3–6 
protokolu nelze objektivně odstranit. Zastupitelstvo obce se zavazuje, že zamezí opakování 
obdobných pochybení v budoucnosti. 
d. Informace poskytnuté na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „informační zákon“), budou dodatečně 
zveřejněny dálkovým přístupem – na webu obce nejpozději do 15. listopadu 2022. 
e. Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle informačního 
zákona bude projednána na zasedání zastupitelstva obce nejpozději v prosinci 2022 a následně 
zveřejněna na úřední desce a současně na úřední desce na webu obce. 
f. K zamezení opakování pochybení pod body 5–8 přijalo zastupitelstvo obce směrnici 
pro zabezpečení splnění povinností vyplývajících z informačního zákona na svém zasedání dne 
2. listopadu 2022 usnesením č. 8. 
g. Nejpozději na prosincovém zasedání projedná a schválí zastupitelstvo obce Zprávu o projednání 
kontroly obce ze dne 21. června 2022 a odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. 
h. Vedení obce Chyjice informovalo zastupitele, že nejzazším termínem dokončení nápravných 
opatření stanovuje konec roku 2022. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 
 

* * * 
 
Bod 7 – Změna úředních hodin obce Chyjice 
 
Změnu úředních hodin navrhla Jana B. Hofmanová z důvodu středečních kroužků dětí. Starostka 
a místostarosta obce souhlasili s návrhem pondělních úředních hodin. Tomáš Stránský a David Zelinger 
se postavili proti návrhu. Více svůj rozpor se změnou úředních hodin na ZO nekomentovali. 
 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje změnu úředních hodin obce Chyjice. Nově, s platností 
od 21.11. 2022, jsou úřední hodiny obce stanoveny na pondělí od 17:30 do 19:00. 
 
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 2 Zdrželi se 0 

 



 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
 

 
 
Bod 8 – Nákup licence Microsoft Office pro obecní notebook Lenovo V510 
 
Předsedající navrhla nakoupit pro obecní notebook licenci Microsoft Office. Uvedla, že cílem nákupu 
je zajistit při správě obce možnost vytvářet na obecním notebooku plnohodnotné dokumenty 
v programech Microsoft Word, Microsoft Excel či Power Point, včetně úprav. Tato licence obecnímu 
notebooku chybí, a není tak možné tvořit kompletní textové dokumenty, včetně úprav došlých textů 
od nadřízených orgánů, občanů a jiných osob.  
Zastupitel a bývalý starosta obce David Zelinger potvrdil absenci licence Microsoft Office, hlasování se 
zdržel. 
 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje nákup licence Microsoft Office 2021 pro domácnosti 
a podnikatele CZ (BOX) pro obecní notebook Lenovo V510 ve výši 6 990 Kč bez DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1 

 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
 

Bod 9 – Seznam akcí pořádaných v roce 2023 u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o 
obci Chyjice   
 
V nadcházejícím roce 2023 čeká obec Chyjice významné 700. výročí od první písemné zmínky. 
Zastupitelé připravují návrh seznamu akcí, prohlídek a besed, které se ponesou v duchu zmíněného 
výročí. Jana B. Hofmanová přednesla návrh možných akcí k plánovaným oslavám výročí. Návrhy byly 
pouze prodiskutovány a schvalování se přesunulo na prosincové ZO. Zastupitelé schválili pouze termíny 
některých akcí. Bodu konkrétních akcí pro rok 2023 a k 700. výročí obce se budeme více věnovat na 
příštím ZO. 

 

Návrh usnesení č. 12: 

 Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje zatím nekompletní seznam akcí pořádaných do konce 
roku 2022 a v roce 2023: 
 
 Rozsvícení stromečku 26. 11. 2022 v 17:00 hodin u obecního stromečku 
Mikulášská nadílka 3. 12. 2022 v 16:00 hodin v KD Chyjice. 
Adventní koncert 10. 12. 2022 v 17:00 v Chyjicích v kostele sv. Šimona a Judy, zpívá sbor Smetana 
Vánoční mše 25. 12. 2022 v 17:00 v Chyjicích v kostele sv. Šimona a Judy. 
Hasičský ples 14. 1. 2023 v KD Chyjice, od 20hod hrají k poslechu a tanci skupina Fanda a jeho 
banda. 
Sjezd rodáků 10. 6. 2023 

 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 



 

 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod 10 – Mikulášská nadílka, návrh a schválení ceny balíčků 
 
Zastupitelé Tomáš Stránský a David Zelinger ostatní informovali o minulých ročnících Mikulášské 
nadílky. Starostka Romana Medveďová navrhla cenu balíčků nadílky ve výši 200 Kč pro místní 
po předchozí diskuzi s paní Topalovskou. Následně bylo společně schválena výše ceny balíčků 
mikulášské nadílky pro nemístní v hodnotě 100 Kč.  
 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje plně dotovanou částku balíčku nadílky pro místní ve výši 
200 Kč. Pro ostatní obec schvaluje přispění částky ve výši 100 Kč na balíček nadílky z celkové ceny 
200 Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod 11 – Schválení hudebního sboru na vánoční koncert 
 
Vendula Havířová navrhla schválení pěveckého sboru Smetana, který měl vystoupit již minulý rok. Kvůli 
pandemii covid-19 se koncert odložil na rok letošní. Zastupitelé souhlasili s pěveckým sborem Smetana 
a Jana B. Hofmanová navrhla v rámci úspor po úpravě data využití plakátů z minulého roku.  
 

Návrh usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje objednávku pěveckého sboru Smetana za úplatu 7000 Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod 12 – Projednání žádosti o odkupu pozemku parc. č. 754/1 v katastr. území Chyjice 
 
Na základě osobní žádosti paní Říhové a paní Vavroušové, které se Romaně Medveďové za účasti 
svědků Lukáše Hrdličky a Jany. B Hofmanové dostalo, zařadila Romana Medveďová žádost na program 
ZO. Na ZO 2. 11. 2022 bylo zjištěno od Davida Zelingera, že žádost byla již několikrát projednávána na 
zasedáních v minulých letech. Ve schválení brání vyústění odpadové roury vedené pod silnící na 
pozemek parc. č. 754/1. Obec musí odpadovou rouru spravovat a v případě prodeje pozemku by tak 
nebyla možná její správa. Zastupitelé se shodli v zamítnutí žádosti.  
Z diskuze dále vyplynulo, že je obec ochotná se zájemci o prodej jednat, ovšem v odlišné výměře.  
 

 

 

Návrh usnesení č. 15: 



 

Zastupitelstvo obce Chyjice neschvaluje žádost Jaromíra a Marie Vavroušových o prodeji parc. 
č. 754/1 v katastr. území Chyjice v celkové výměře 577 m2.  
 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod 13 – Schválení kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci, konkrétně pozemkové 
parcely č. 30/11 v katastr. území Chyjice 
 

Návrh usnesení č. 16: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Michalem Ivanovem 
kupujícím pozemkovou parcelu č. 30/11 v celkové výměře 151 m2 za 9 966 Kč. 

 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 14 – Změna Jednacího řádu 
 
David Zelinger požádal o odůvodnění změny Jednacího řádu obce Chyjice. Starostka obce k jeho dotazu 
uvedla, že důvodem je zbytečné zúžení výběru zapisovatele a ověřovatelů. David Zelinger konstatoval, 
že pokud nebude vyhotoven zápis okamžitě po skončení ZO a ověřovatelé nepodepíšou zápis hned, 
bude těžké sehnat ověřovatele z řad např. občanů k podpisu. Romana Medveďová trvala v diskuzi na 
změně z důvodu transparentnosti a možnosti širšího výběru. 

 

Návrh usnesení č. 17: 

 
Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje změnu Jednacího řádu obce Chyjice na stránce 4, čl. 6, odst. 5, 
který pojednává a striktní volbě zapisovatele z řad zaměstnanců obce Chyjice a ověřovatelů z řad 
zastupitelů. 

 
Nové znění Jednacího řádu obce Chyjice, strana 4, čl. 6, odst. 5: Předsedající dále určí zapisovatele buď 
z okruhu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, nebo z řad přítomných zastupitelů či 
občanů obce, a předloží zastupitelstvu návrh na volbu dvou ověřovatelů zápisu z řad členů 
zastupitelstva. Předsedající seznámí přítomné s rámcovou zprávou o činnosti orgánů obce a o plnění 
úkolů vyplývajících z usnesení přijatých na posledním zasedání zastupitelstva, případně o vyřízení 
dotazů či podnětů z tohoto zasedání. 

 

 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 
* * * 

 



 

Bod 15 – Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby, týkající se parcely č. 11/7 a 696/1 v katastr. území obce Chyjice (ČEZ) 

 

Návrh usnesení č. 18: 

 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby týkající se parcely č. 11/7 a 696/1 v katastrálním území obce Chyjice (ČEZ) 

 
výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 16 – Projednání dokoupení solárního příslušenství k lampě naproti KD, blízko nemovitosti 
s č. p. 45 
 
Projednání navrhl místostarosta Lukáš Hrdlička a na ZO seznámil Janu B. Hofmanovou 
a Romanu Medveďovou s problematikou již stojícího sloupu a nekoupené svítící časti k lampě. Více 
informací o potencionální ceně dodal zastupitel a bývalý místostarosta Tomáš Stránský.  Bod se odložil 
k důkladnému projednání na prosincové ZO. Na příštím zasedání bude navržen typ a cena osvětlení.  
 

* * * 

 
Bod 17 – Schválení jednorázových odměn panu faráři Petru Šabakovi a varhaníkovi Michaelu 
Pospíšilovi, oběma ve výši 1 000 Kč za odvedenou službu 28. 10. 2022 v obecním kostele sv. Šimona 
a Judy. 

 

Návrh usnesení č. 19: 

 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje jednorázovou odměnu panu faráři Petru Šabakovi ve výši 1000 
Kč a varhaníkovi Michaelu Pospíšilovi ve výši 1000 Kč. 

 
výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 18 – Schválení darovacích smluv pro paní Janou Topalovskou (zálohy na elektřinu) 

 
Vendula Havířová, David Zelinger a Tomáš Stránský uvedli do problematiky záloh Jany Topalovské 
na elektřinu v KD ostatní zastupitele. Z diskuze vyplynulo, že po krachu společnosti Bohemia Energy 
vznikl paní Janě Topalovské dluh na zálohách elektrické energie v KD Chyjice, neboť se pí Jana 
Topalovská ocitla v režimu DPI. Tato situace motivovala zástupce obce k finanční pomoci, aby byl 
zachován chod KD Chyjice a místní obchod s potravinami. David Zelinger v tu dobu jako starosta obce 
jednal s poskytovatelem energií o fakturaci zbylého dluhu na obec Chyjice. Poskytovatel fakturaci 
na obec Chyjice slíbil, ovšem slib nedodržel a faktura přišla opět na jméno Jany Topalovské. Obec 
Chyjice se rozhodla jednat a poskytla peníze na dluh paní Janě Topalovské. Na zasedání 2. 11. 2022 
bylo potřeba schválit darovací smlouvy k již vyplacenému daru.  



 

 

Návrh usnesení č. 20: 

 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje záměr udělení finančního daru ve výši 44 000 Kč paní 
Janě Topalovské. Zastupitelstvo pověřuje starostku Romanu Medveďovou vypracováním návrhů 
dvou darovacích smluv v hodnotě vždy 22 000 Kč, které musejí být vypracovány do konce roku 2022. 

 
výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

* * * 

 

 
Bod 19 – Diskuse, různé – úspory elektrické energie (osvětlení kostela, změna časového rozpětí 
večerního osvětlení obce) 

 
Zastupitelstvo obce Chyjice bylo obeznámeno s fungováním a nastavením časovače řídícího veřejné 
osvětlení v obci. Prostor pro úspory na základě kratšího svícení je cca 30 minut, a to ze 5 hodin na 4:30 
hodin. O zkrácení doby svícení veřejného osvětlení se bude rozhodovat na prosincovém zasedání. 
Osvětlení kostela sv. Šimona a Judy je vypnuto. 
 

 
* * * 

 
20) Závěr 
 

 
Přílohy zápisu: 
 
Prezenční listina 
Odmítnutí odměny člena Kontrolního výboru obce Chyjice – Mgr. Eva Zahradnická 
Směrnice obce Chyjice upravující zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 
Směrnice obce pro zabezpečení plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb 
Návrh licence Microsoft office 
Kupní smlouva převodu vlastnictví u nemovité věci, konkrétně pozemkové parcely č. 30/11 
Smlpouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, týkající se 
parcely č. 11/7 a 696/1 (ČEZ) 


