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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 lze 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,Miroslav Rébl,Miroslav Rébl ml.,Milan Veber                                         
                                         Jaroslav Škorvánek,Karel Hanzlík 
Jména omluvených členů ZO:  
 
Návrh usnesení č.1/1/2021 : 
Zastupitelstvo obce Sytno určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Rébla st.a p.Milana Vebera 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č. 1/2/2021 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.1/3/2021: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje inventarizační zprávu o invetarizaci majetku za rok 2019 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.1/4/2021 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017556,Sytno,TC,p.č. 1386-kNN 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.1/5/2021 : 
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán pro období 1-12/2021 a nepředpokládá prodej 
dlouhodobého majetku v roce 2021. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.1/6/2021: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje OZV č. 1/2021,o poplatku za komunální odpad.  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.1/7/2021 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2021 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
 
Návrh usnesení č.1/8/2021 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje pronájem části pozemku v k.ú Sytno p.č.4 o výměře  
100 m2 za cenu 15 000 Kč/rok a to za účelem uskladnění stavebního materiálu, 
Pro PROMONASTA s.r.o ,se sídlem Sytno 5. 
 
Návrh usnesení č.1/9/2021 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje Dodatek č.1 Stanov DSO Stříbrský region 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
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Návrh usnesení č.1/10/2021 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje:  
 
záměr pronájmu pozemků v k.ú Sytno:  
st.p.č. 213 o výměře 2259 m2 
p.č. 1285 o výměře 1234 m2 
p.č. 1287 o výměře 1112 m2 
předmět  pronájmu : činnost rybářského svazu  
– prodloužení nájemní smlouvy 
 
záměr pronájmu pozemků v k.ú Sytno: 
část pozemku p.č. 1404 o výměře 420m2 
předmět záměru pronájmu : zahrádkářská a rekreační činnost  
– prodloužení nájemní smlouvy 
 
záměr pronájmu pozemků v k.ú Sytno:  
p.č. 1118 o výměře 15 m2 
předmět  pronájmu : pozemek pod stavbou garáže 
– prodloužení nájemní smlouvy 
 
záměr pronájmu nebytových prostor: 
přízemí objektu budovy č.p.72 
předmět pronájmu : provozování kanceláře  
– prodloužení nájemní smlouvy 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 


