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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                                         
                                         Karel Hanzlík,Jaroslav Škorvánek, Miroslav Rébl ml, Pavel Gebert 
Jména omluvených členů ZO:  
 
Návrh usnesení č.2/1/2020 : 
Zastupitelstvo obce Sytno určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Rébla st. a p. Milana Vebera 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č. 2/2/2020 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.2/3/2020 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje Závěrečný účet Obce Sytno za rok 2019 a souhlasí s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad.  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.2/4/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Plzeňským krajem a obcí 
Sytno.  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se   
 
Návrh usnesení č.2/5/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu č. 6/DS/2020 a to mezi Dobrovolným svazkem obcí 
Stříbrský region (dárce) a obcí Sytno (příjemce) 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se   
 
Návrh usnesení č.2/6/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu č. 17/DS/2020 a to mezi Dobrovolným svazkem obcí 
Stříbrský region (dárce) a obcí Sytno (příjemce) 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se   
 
Návrh usnesení č.2/7/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu č.30/DS/2020 a to mezi Dobrovolným svazkem obcí 
Stříbrský region (dárce) a obcí Sytno (příjemce) 
 
Návrh usnesení č.2/8/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-0013943/VB2/02  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se   
 
Návrh usnesení č.2/9/2020  
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020 ve schváleném rozpočtu obce 
na rok 2020. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.2/2020 ze dne 14.5.2020 
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K bodu II. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 
Předsedající předložil přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 
Přezkoumání se uskutěčnilo dne 6.2.2020 na obecním úřadě.  
Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí 
 

 
K bodu IX. 
Protokol o kontrole – Úřad práce ČR 
Předsedající seznámil zastupitele s protokolem o kontrole o výsledku veřejnoprávní kontrole u 
příjemce veřejné finanční podpory/příspěvku na veřejně prospěšné práce.Kontrolu provedl Úřad 
práce ČR,krajskou pobočkou v Plzni.Kontrola bez závad. 
 
K bodu X. 
Vyúčtování nákladů a spotřeby vodného a stočného za rok 2019 
Předsedající předložil zprávu od provozovatele vodovodu a kanalizace Stavpro-služby s.r.o. 
o celkovém vyúčtování nákladů a spotřeby vodného a stočného za rok 2019 
Zastupitelstvo v této zprávě nalezlo několik nedostatků a pověřilo starostu obce o předání těchto 
nedostatků provozovateli. Na příštím zasedání bude zpráva o celkovém vyúčtování znovu 
projednána. 
 

K bodu XI. 
Cena vodného a stočného na rok 2020 
Na základě zjištěných nedostatků ve vyúčtování nákladů pro vodné a stočné nebude cena vodného a 
stočného stanovena.Do stanovení nové ceny vodného a stočného,zůstává cena stejná jako v roce 
2019. 
 

Václav Bodis 
starosta obce 


