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Jedná se o upravenou verzi usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle 
zákonač.101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Do úplné verze usnesení mohou občané podle ust.§ 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout na OÚ 
 
 

Jména přítomných ZO:    Václav Bodis, Jaroslav Škorvánek Miroslav Rébl, Pavel Gebert 
                                         Milan Veber, Ichnatolya Roman 
Jména omluvených členů ZO: Karel Hanzlík 
 
Návrh usnesení č.1/1/2018 : 
Zastupitelstvo obce Sytno určuje ověřovateli zápisu p. Milana Vebera a  p. Miroslava Rébla 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č. 1/2/2018 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.1/3/2018: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu a to mezi obcí Sytno a Lesy 
města Stříbra.Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.1/4/2018: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje inventarizační zprávu o invetarizaci majetku za rok 2017 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.1/5/2018 : 
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán pro období 1-12/2018 a nepředpokládá prodej 
dlouhodobého majetku v roce 2018. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 
Návrh usnesení č.1/6/2018: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje návrh na podání žádosti na Úřad práce České republiky Tachov 
o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů 
o zaměstnání .Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 1 

 
Návrh usnesení č.1/7/2018 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví obce p.č.1371 o výměře 
936 m2 za cenu1Kč/rok, p.č.1332 o výměře 8729 m2 za cenu1Kč/rok, p.č.1294 o výměře 1751 m2 za 
cenu 1Kč/rok,p.č.1293 o výměře 1926 m2 za cenu 1Kč/rok a to za účelem údržby pozemků. 
a  ukládá starostovi obce zveřejnění záměru na ÚD. TP do 8.2.2018 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 

 
Návrh usnesení č.1/8/2018 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje záměr na uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené dne 1.1.2013,  
o pronájmu pozemku č. 1420 ve vlastnictví obce stávajícímu nájemci 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 

 
 
                                                                                                    Václav Bodis  v.r 
                                                                                                                           starosta obce 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.1/2018 ze dne 1.2.2018 

 


