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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, 
Jména omluvených členů ZO: Pavel Gebert 
 
Návrh usnesení č.3/1/2020 : 
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. 3/2/2020 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.3/3/2020: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje účetní závěrku za účetní období 2019 a rozhodlo o převodu zisku  
(výsledku hospodaření) ve výši 2 134 794,55  Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let). 
Vratka za volby do Evropského parlamentu obcí ve výši 14 250,00 Kč,byla vrácena na účet KÚ Plzeň  
14.1.2020 (UZ 98 348) . 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.3/4/2020 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2020 a to: 
vodné  28,00 Kč/m3 bez DPH (31,00 vč. 11% DPH ) 
stočné 14,00 Kč/m3 bez DPH (15,54 vč. 11% DPH ) 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
 
Návrh usnesení č.3/5/2020 
Zastupitelstvo obce Sytno souhlasí se zařazením obce do území působnosti MAS Český Západ, z.s.  
na programové období 2021-27. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0  
 
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 bere tuto zprávu na vědomí 
 
 
 
Václav Bodis 
starosta obce 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.3/2020 ze dne 11.6.2020 

 


