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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,Miroslav Rébl ml.                                         
                                         Pavel Gebert, Milan Veber 
Jména omluvených členů ZO: Karel Hanzlík 
 
Návrh usnesení č.2/1/2019 : 
Zastupitelstvo obce Sytno určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Geberta a p. Milana Vebera 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č. 2/2/2019 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.2/3/2019: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje pacht pozemků ve vlastnictví obce k hospodářským účelům pro 
Zemědělské družstvo Mořina, 267 17 Mořina 29 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.2/4/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č.IV-12-0013356/VB2 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se   
 
Návrh usnesení č.2/5/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem a obcí 
Sytno.  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se   
 
Návrh usnesení č.2/6/2019 
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem rekonstrukce a změny užíváním stavby za účelem 
rozdělení objektu na bytové jednotky. Dle ÚP obce Sytno je stanoveno podmíněné přípustné využití 
(stavby pro ubytování do 40 lůžek).Vzhledem k uvedeným skutečnostem je potřebné zajistit 
dostatečnou kapacitu odvádění odpadních vod (posouzení kapacity septiku) a zajištění nakládání 
s komunálním odpadem a jeho třídění. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se   
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 
Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí. 
 
Václav Bodis  v.r 
 starosta obce 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.2/2019 ze dne 19.2.2019 

 


