
 

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

 

Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Chyjice 

konaného 5. prosince 2022 od 17 hodin 

 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání zastupitelstva obce (dále „ZO“) Chyjice (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:15 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 3. 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 28. listopadu do 5. prosince 2022. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomni jsou 
tři členové zastupitelstva (z celkového počtu pěti členů zastupitelstva). Zastupitelstvo je tak 
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Přítomní zastupitelé: Bc. Romana Medveďová, Lukáš Hrdlička, Mgr. Jana B. Hofmanová 
Nepřítomní zastupitelé: David Zelinger, Tomáš Stránský 

 
Přítomní hosté a občané: Pavel Kořínek, Mgr. Eva Zahradnická, Vendula Havířová (zaměstnankyně 
obce), Ing. Bc. Lenka Hochová (příchod v 18.05 hodin) 

 
* * * 

Bod 1 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Lukáše Hrdličku a Mgr. Janu Betty Hofmanovou 
a zapisovatelem Mgr. Evu Zahradnickou. 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 Lukáše Hrdličku a Mgr. Janu Betty Hofmanovou 
a zapisovatelem Mgr. Evu Zahradnickou v souladu s Jednacím řádem ZO Chyjice. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro 3 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 „Finanční dar Unii 
zvířat“ na základě žádosti zaslané zastupitelem Davidem Zelingerem.  
 
Výsledek hlasování:    
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Starostka Romana Medveďová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 14 „Obecně závazná 
vyhláška obce Chyjice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“.  
 
Výsledek hlasování:    
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Starostka Romana Medveďová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 15 „Podání trestního 
oznámení“.  

 
Výsledek hlasování:    
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Zastupitelka Mgr. Jana Betty Hofmanová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 16 „Zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu v obci – umístění zrcadel a nových dopravních značek“. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Zastupitelka Mgr. Jana Betty Hofmanová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 17 „Objednávka 
cedulí se znakem obce, objednávka praporu obce a dárkových předmětů“ k výročí 700 let obce. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Zastupitelka Mgr. Jana Betty Hofmanová navrhla doplnění programu jednání ZO o bod 18 „Spolupráce 
s Nadací partnerství – výsadba stromů v obci“. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro 3 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) Kontrola zápisu z 2. zasedání ZO 
3) Návrh rozpočtu obce Chyjice na rok 2023 
4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chyjice na roky 2023–2025 
5) Schválení Výroční zprávy za rok 2021 o činnosti obce Chyjice v oblasti poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
6) Schválení Zprávy o projednání kontroly obce Ministerstvem vnitra ČR ze 21. června 2022 a odstranění 
a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou 
7) Schválení odpovědi Ministerstvu vnitra ČR k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti 
provedené u obce Chyjice 
8) Změna Jednacího řádu – jmenovité hlasování zastupitelů 
9) Schválení seznamu kulturních a jiných akcí pořádaných v roce 2023 
10) Náprava pochybení z jednání ZO z 2. listopadu 2022 – dodatečné hlasování členů ZO o vzetí na 
vědomí bodu 3 „Odchodné pro bývalého starostu a bývalého místostarostu (§ 77 zákona)“ 
11) Evidence a inventarizace majetku obce – jmenovaní inventarizační komise a sestavení evidence 
majetku obce 
12) Finanční dar Unii zvířat 
13) Obecně závazná vyhláška obce Chyjice o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
14) Podání trestního oznámení 
15) Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci – umístění zrcadel a nových dopravních značek 
16) Objednávka cedulí se znakem obce, objednávka praporu obce a dárkových předmětů 
17) Spolupráce s Nadací partnerství – výsadba stromů v obci 
18) Diskuse, různé  
19) Závěr 
 
Výsledek hlasování:    
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 2 – Kontrola zápisu z 2. zasedání ZO ze dne 2. listopadu 2022 
 
Předsedající seznámila přítomné zastupitele a zástupce občanů s body minulého jednání zastupitelstva 
obce z 2. listopadu 2022 a zrekapitulovala postup v plnění jednotlivých bodů zasedání. Během diskuze 
se přítomní zastupitelé shodli, že bude do budoucna vhodné vždy informovat konkrétní občany obce 
o důvodech rozhodnutí zastupitelstva adresně (telefonicky, e-mailem, osobně, dopisem aj.), pokud se 
jich projednávaný bod týká.  

 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Chyjice bere na vědomí kontrolu zápisu z 2. zasedání ZO ze dne 2. listopadu 2022. 

 

Výsledek hlasování:  

Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

* * * 
 



 

Bod 3 – Návrh rozpočtu obce Chyjice na rok 2023 
 
Předsedající informovala přítomné zastupitele o návrhu rozpočtu pro rok 2023 vytvořeného 
ve spolupráci se zaměstnankyní obce Vendulou Havířovou. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje návrh rozpočtu obce Chyjice na rok 2023. 

 

Výsledek hlasování:  

Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 
* * * 

 
Bod 4 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chyjice na roky 2023-2025 
 
K bodu nevznikla žádná diskuze. 
 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chyjice na roky 
2023-2025. 
 
Výsledek hlasování:  

Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod 5 – Schválení Výroční zprávy za rok 2021 o činnosti obce Chyjice v oblasti poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Členové ZO byli poučeni o zákonné povinnosti vytvořit každoročně výroční zprávu o činnosti obce 
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Zároveň byli poučeni o důvodech dodatečného vytvoření a schválení této výroční zprávy za rok 2021 –  
důvodem pozdního schválení této výroční zprávy za rok 2021 byla její absence a taktéž žádost 
Ministerstva vnitra ČR o nápravu tohoto pochybení způsobeného předchozím vedením obce.  
 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti obce Chyjice v oblasti 
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 

* * * 
 



 

Bod 6 – Schválení Zprávy o projednání kontroly obce Ministerstvem vnitra ČR ze 21. června 2022 
a odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou  
 
Členové ZO byli seznámeni s obsahem Zprávy o projednání kontroly obce MV ČR z 21. června 2022 
a odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou a s konkrétními nápravnými opatřeními, která 
z kontroly MV ČR vyplynula.  
 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje Zprávu o projednání kontroly obce Ministerstvem vnitra ČR 
ze 21. června 2022 a odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.  

 

Výsledek hlasování:  

Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 7 – Schválení odpovědi Ministerstvu vnitra ČR k Protokolu o kontrole výkonu samostatné 
působnosti provedené u obce Chyjice 
 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje odpověď Ministerstvu vnitra ČR k Protokolu o kontrole výkonu 
samostatné působnosti provedené u obce Chyjice. 
 
Výsledek hlasování:  
Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod 8 – Změna jednacího řádu – jmenovité hlasování zastupitelů 
 
Předsedající navrhla z důvodu vyšší transparentnosti změnu jednacího řádu tak, aby hlasování 
o jednotlivých bodech bylo zaznamenáváno jmenovitě.  
 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje změnu Jednacího řádu obce Chyjice, konkrétně doplnění bodu 
23, oddílu Hlasování a usnesení. Nové znění JŘ, bod 23: „Hlasování se provádí viditelným zvednutím 
ruky, popřípadě elektronickým zařízením. Hlasování je jmenovité. V zápise se uvádí konkrétní jmenný 
seznam členů zastupitelstva obce, kteří hlasovali „pro, proti, zdrželi se“. 
 
Výsledek hlasování:  

Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

* * * 
 
 



 

Bod 9 – Schválení seznamu kulturních a jiných akcí pořádaných v roce 2023 
 

 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje seznam kulturních a jiných akcí pořádaných v roce 2023. 
 

Plánované kulturní akce pro rok 2023 
 

leden:  

14. 1. 20 hod – Hasičský ples (kapela Fanda a jeho banda)  

únor: 

březen: 

4. 3. Maškarní bál – animace dětské show Ivo Opletal 

duben: 

9. 4. Velikonoční mše  

15. 4. Den Země – úklid obce 

30. 4. Pálení čarodějnic 

květen: - 

červen: 

10. 6. Sjezd rodáků – výročí 700 let obce 

25. 6. Svatojánská mše 

červenec: 

srpen: 

26. 8. loučení s létem  

září: 

říjen: 

28. 10. Posvícenská mše 

29. 10. dlabání dýní 

listopad: - 

prosinec: 

Koncert 

Rozsvícení stromku 

25. 12. 17 hod – Boží hod vánoční 

 
Výsledek hlasování:  
Pro 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová 
Proti 0  
Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 



 

Bod 10 – Náprava pochybení z jednání ZO z 2. listopadu 2022 – dodatečné hlasování členů ZO o 
vzetí na vědomí bodu 3 „Odchodné pro bývalého starostu a bývalého místostarostu (§ 77 zákona)“ 
 
Členové ZO berou dodatečně na vědomí bod 3 „Odchodné pro bývalého starostu a bývalého 
místostarostu (§77 zákona)“. Jde o nápravu pochybení z minulého zasedání, kde se o tomto bodu 
nehlasovalo. 
 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Chyjice bere na vědomí bod č. 3 ze zasedání ZO z 2. listopadu 2022 „Odchodné 
pro bývalého starostu a bývalého místostarostu (§ 77 zákona)“. 
 
Výsledek hlasování:  
Pro 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová 
Proti 0  
Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

 
 

Bod 11 – Evidence a inventarizace majetku obce – jmenovaní inventarizační komise a sestavení 
evidence majetku obce 
 
Předsedající informovala členy ZO o nutnosti provedení inventarizace majetku obce i vzhledem 
k nedávnému převzetí agendy obce od bývalého vedení.  
Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že nově zřízená inventarizační komise bude rozdělena do menších 
týmů, které budou mít vždy na pokyn starostky za úkol provést inventarizaci konkrétní části majetku 
obce. Členové inventarizační komise dostanou pokyny e-mailem, osobně či telefonicky. 
Nepřítomní zastupitelé David Zelinger a Tomáš Stránský budou o zřízení inventarizační komise 
informováni starostkou buď osobně, e-mailem, či telefonicky do konce roku 2022. David Zelinger bude 
navíc starostkou informován skutečnosti, že se stane předsedou této inventarizační komise. 
Zastupitelé se také shodli, že nejzazší termín dokončení inventarizace majetku obce bude 31. leden 
2023.   

 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje zřízení inventarizační komise obce Chyjice ve složení: 
Lukáš Hrdlička, David Zelinger, Tomáš Stránský, Vendula Havířová, Bc. Romana Medveďová 
a Mgr. Jana Betty Hofmanová. Předsedou inventarizační komise bude bývalý starosta obce 
David Zelinger. Termín dokončení inventarizace majetku je stanoven nejpozději na 31. leden 2023.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová  
Proti 0  
Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 

* * * 
 



 

Bod 12 – Finanční dar Unii zvířat 
 
Nepřítomný zastupitel David Zelinger navrhl v žádosti adresované starostce obce odměnu 5000 Kč 
Unii zvířat na úhradu nákladů spojenou s odvozem psů z pozemku jednoho z občanů Chyjic. 
Po kratší diskuzi a zhodnocení okolností spojených s případem se členové ZO rozhodli věnovat Unii 
zvířat na úhradu nákladů s odvozem psů 1000 Kč.  
Zároveň se členové ZO během diskuze shodli na nutnosti vyřešit povinnost obce postarat se o opuštěná 
a ztracená zvířata na jejím území, neboť jak vyplývá z občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb. v aktuálním 
znění), tato zvířata patří do péče obce nebo města. Dále podle ustanovení § 1058 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, je nálezce povinen oznámit nález zvířete obci, na jejímž 
území k nálezu došlo, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno. Nalezené zvíře je třeba předat 
buď zpět majiteli, nebo tomu, komu se ztratilo. Pokud to není možné, je nutné oznámit nález obci – 
tedy místnímu obecnímu či městskému úřadu. Obec má pak povinnost se o zvíře postarat, respektive 
rozhodnout, jak s ním bude (v rámci zákona) naloženo, a pokud je to třeba, zajistit kvalifikovaný odchyt. 
Souběžně s tímto rozhodnutím má obec povinnost zveřejnit informaci o nálezu.   

 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje dar Unii zvířat ve výši 1000 Kč. 

 
Výsledek hlasování:  
Pro 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová  
Proti 0  
Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 13 – Obecně závazná vyhláška obce Chyjice o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
 
Předsedající seznámila členy ZO s navýšení ročního poplatku za svoz odpadu z 500 korun na 650 korun, 
změna se však netýká studentů a seniorů. Nová výše poplatku začne platit 1. ledna 2023. 
Během diskuze se na podnět občany obce Ing. Bc. Lenky Hochové diskutovalo o možnosti, aby svozová 
vozidla zajížděla i do menších ulic obce, jako je „Malá Strana“. V současnosti musejí obyvatelé toto 
části Chyjice během zimního období stahovat popelnice na dlouhou vzdálenost až na rozcestí u 
obecního úřadu. 
Starostka obce informovala, že zjistí podrobnosti nastavení smlouvy se svozovou společností Marius 
Pedersen, a bude ZO na dalším jednání informovat. 

 

Návrh usnesení č. 14: 

 
Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chyjice o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství, která zvyšuje od 1. ledna 2023 roční poplatek za svoz 
odpadu na 650 korun na osobu. 

 
Výsledek hlasování:  
Pro 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová  
Proti 0  
Zdrželi se 0 
 



 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 14 – Trestní oznámení 
 
Předsedající informovala členy ZO o záměru podat trestní oznámení na bývalého starostu Chyjic 
Milana Košťáka za nezákonný postup při nákupu cesty vedoucí podél jeho domu, který vedl 
ke znehodnocení obecních pozemků. Předmětný pozemek je cestou, která je jediným přístupem 
na pozemky v katastrální území Chyjice, jež jsou ve vlastnictví obce Chyjice. Nepřístupností na pozemky 
ve vlastnictví obce klesla možnost obce Chyjice s pozemky nakládat a poklesla jejich hodnota. 
Z diskuze přítomných osob na ZO vyplynulo, že bývalé vedení obce v čele s Davidem Zelingerem 
původně sice cestu chtělo odkoupit zpět, ale k dohodě nedošlo, a ZO situaci za další tři roky nevyřešilo.  
 
Závěrem diskuze členů ZO bylo rozhodnutí, že starostka obce vstoupí v jednání s exstarostou 
Milanem Košťákem a vyvine maximální snahu, aby došlo k takové dohodě, že předmětná cesta se stane 
majetkem obce Chyjice a nebude nutné řešit cestou trestního práva. Starostka tak učiní i proto, že musí 
dle zákona jednat v zájmu obce a jejích občanů jako řádný hospodář.  

 

Návrh usnesení č. 15: 

 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje vyvolání jednání starostky Bc. Romany Medveďové podání 
trestního oznámení na exstarostu obce Chyjice Milana Košťáka za zneužití pravomocí veřejného 
činitele při správě majetku obce Chyjice. 

 

výsledek hlasování:  
Pro 0  
Proti 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová 
Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 15 nebylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 15 – Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci – umístění zrcadel a nových dopravních značek 
 
Zastupitelka Mgr. Jana Betty Hofmanová informovala členy ZO o možnosti zvýšit bezpečnost provozu 
v těchto místech: křížová cesta u kostela – umístění zrcadla či dopravní značky, silnice u Šimkova mlýna 
– výjezd na hlavní silnici, výjezd z Malé Strany směrem ke kostelu – křižovatka, výjezd na silnici 
u Tošnerů. 
 
ZO se po diskuzi shodlo, že starostka nejprve musí oslovit odbor dopravy ORP Jičín, provést místní 
šetření a následně bude ZO informovat o dalším postupu při řešení prevence bezpečnosti provozu.  
 

Návrh usnesení č. 16: 

 

Zastupitelstvo obce Chyjice bere na vědomí návrh zastupitelky Mgr. Jany Betty Hofmanové 
a pověřuje starostku Bc. Romanu Medveďovou jednáním s odborem dopravy ORP Jičín. 

 
výsledek hlasování:  



 

Pro 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová 
Proti 0  
Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 

* * * 

 
Bod 16 – Objednávka cedulí se znakem obce, objednávka praporu obce a dárkových předmětů 

 

Návrh usnesení č. 17: 

 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje objednávku cedulí se znakem obce, objednávku praporu obce 
a dárkových předmětů dle následujícího rozpisu, ceny jsou orientační, dle ceníku z minulého roku: 

  

1. Venkovní polyesterové vlajky 100/150 cm: 1 ks… 1970,- 2 ks… 3960,- 

2. Vlajka tištěná smuteční 100/150 cm…299,-  

3. Venkovní žerď… á 950,- 

4. fasádní držák vlajek, dvojdržák… 590,- 

5. Smaltová cedule se znakem obce Chyjice 67/52 cm… 5950,- + montážní sada 

6. Uvítací tabule na značku při vjezdu 40/60 – 1 ks… 3750,- 2 ks… 7500 + montážní sada 

cena 

7. Hrnek se znakem obce – 100 ks á 69,-, tedy celkem 6900,-  

 

výsledek hlasování:  

Pro 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová 
Proti 0  
Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod 17– Spolupráce s Nadací partnerství – výsadba stromů v obci 
 
Zastupitelka Mgr. Jana Betty Hofmanová členům ZO představila Nadaci Partnerství a popsala možnosti 
spolupráci při čerpání dotace na výsadbu stromů na pozemcích obce. 
 

 

Návrh usnesení č. 18: 

 

Zastupitelstvo obce Chyjice schvaluje, aby Mgr. Jana Betty Hofmanová vstoupila v jednání s Nadací 
Partnerství ve věci výsadby stromů na pozemcích v majetku obce Chyjice. Mgr. Jana Betty 
Hofmanová následně podá ZO zprávu o výsledku jednání s konzultantem Nadace Partnerství 
na dalším zasedání zastupitelstva. 

 
výsledek hlasování:  
Pro 3: Lukáš Hrdlička, Bc. Romana Medveďová, Mgr. Jana Betty Hofmanová  
Proti 0  



 

Zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

* * * 

 

 
Bod 18 – Diskuse, různé  

 
V diskuzi se nejprve hovořilo o možnosti a způsobech zapojení občanů Chyjic do organizace oslav 
700. výročí první písemné zmínky o obci, viz lednový Hasičský ples. Přítomní diskutovali v této 
souvislosti zejména o příležitosti připomenout si během plesu krátce historii hasičské organizace 
v Chyjicích a vytvořit k této příležitosti malou výstavu fotografií zachycujících vývoj této organice 
v obci.  
 
Lenka Hochová v druhé části diskuze představila možnosti podání žádostí o dotace v roce 2023. 
Vzhledem k termínům podání, které většinou končí 6. 1., případně 16. 1., navrhla, aby se obec v roce 
2023 zaměřila na tři stěžejní oblasti. Na dalším zasedání bude tedy navržen bod jednání „Žádosti 
o dotace v roce 2023“ na tyto projekty: 
1/ Podpora provozu prodejen na venkově: Jedná se o neinvestiční dotaci, kdy maximální výše podpory 
je 60 000,-. Maximální procentuální podíl dotace je 50 %. Dotaci je možné využít na pořízení 
neinvestičního majetku, například chladicí pult, vitríny, stojany nebo na úhradu služeb, tzn. elektrická 
energie, pojištění apod. Starostka R. Medveďová osloví pí Topalovskou, zda je nutné pořízení nového 
neinvestičního majetku, případně se dotace využije na úhradu elektrické energie.  
2/ Nadace Partnerství – výsadba dřevin: Do 16. 1. 2023 je možné požádat o grant na výsadbu dřevin 
v celkové částce max. 150 000,-. Podpora dotace je 100 %. Pro tento grant je nutností zajištění 
odborného dozoru se vzděláním v oboru zahradnictví, lesnictví. Odborný dozor zajistí Ing. 
Lenka Hochová, která společně s Mgr. J. B. Hofmanovou vytipuje obecní pozemky, které jsou vzhledem 
k dodržení zákona 89/2012, paragrafu 1017, vhodné. Dle sdělení Mgr. J. B. Hofmanové bude v roce 
2023 ještě možnost čerpání grantu na výsadbu aleje lip s názvem Alej svobody. Vzhledem 
k významnému výročí obce v roce 2023 by se případná lipová alej mohla vysadit v rámci jubilea obce. 
Mgr. J. B. Hofmanová bude za účelem možnosti výše uvedeného kontaktovat přímo zmíněnou nadaci 
a potřebné záležitosti sdělí na dalším zasedání. 
3/ Podpora regionálních kulturních tradic – významná výročí obce: K příležitostem významných výročí 
obce nabízí Ministerstvo kultury ČR dotaci do výše 70 %. Je nutné, aby ZO kontaktovalo MK s dotazem, 
kdy je termín podání žádosti, jaké jsou formální náležitosti, jaké jsou způsobilé výdaje. Dále je možné 
kontaktovat KHK se žádostí o individuální dotaci k tomuto jubileu. Ministerstvo kultury 
a Královéhradecký kraj osloví starostka R. Medveďová. Mgr. J. B. Hofmanová osloví odbor kultury Jičín 
pro možnost podpory výročí. 
 
V diskuzi Ing. Lenka Hochová dále uvedla, že Pomník padlým, který se nachází na pozemku p. č. 144/3, 
je ve vlastnictví soukromé osoby a je v KN veden jako ovocný sad. Vzhledem k tomu, že se jde o obecní 
památku, bylo by vhodné, aby pomník byl od soukromého vlastníka odkoupen, případně zřízeno věcné 
břemeno. Starostka R. Medvěďová kontaktuje Katastrální úřad Jičín, dále odbor Památkové péče MěÚ 
Jičín v otázce dalšího postupu. 
V diskuzi dále byla zmíněna Zvonička, chybějící zvon a domnělé vlastnictví Československé církve 
husitské, prověří Mgr. J. B. Hofmanová. 
V diskuzi byla zmíněna nutnost vyvolat jednání s Agrem Bystřice a.s. o řešení poškozování majetku 
obce a také podílení se na opravách komunikací a řešení bezpečnosti silničního provozu v obci. 
V diskuzi dále R. Medveďová uvedla záležitost, která není vyřešena z dob bývalého zastupitelstva obce. 
Jde se o dotaci na tepelné čerpadlo, které bylo instalováno do KD Chyjice. Dle sdělení starostky měla 
být obci poskytnuta dotace ve výši 990 000,-. Zatím tyto prostředky obci zaslány nebyly. R. Medveďová 



 

osloví bývalého starostu Davida Zelingera, případně i Milana Košťáka, kteří tuto věc během svého 
působení v obci řešili, aby poskytli součinnost k dořešení záležitosti.  
 

 
* * * 

19) Závěr 
 
Starostka obce ukončila 3. veřejné zasedání obce Chyjice. 
 
Přílohy zápisu: 
 
Prezenční listina 
Obecně závazná vyhláška obce Chyjice o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
Seznam kulturních akcí pořádaných v roce 2023 
Návrh rozpočtu obce Chyjice na rok 2023 
Návrh střednědobého rozpočtu obce Chyjice na rok 2023 
 
 

 

_______________________________                       __________________________  
Mgr. Jana Betty Hofmanová – ověřovatelka zápisu               Lukáš Hrdlička – ověřovatel zápisu 

 

 

 

_______________________________                         ___________________________ 
Mgr. Eva Zahradnická – zapisovatelka                                      Bc. Romana Medveďová, starostka Chyjic 


