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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.                                         
                                         Milan Veber, Karel Hanzlík 
Jména omluvených členů ZO: Pavel Gebert, 
 
Návrh usnesení č.4/1/2019 : 
Zastupitelstvo obce Sytno určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Rébla a p. Milana Vebera 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č. 4/2/2019 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.4/3/2019 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 ve schváleném rozpočtu obce 
na rok 2019. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.4/4/2019: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje účetní závěrku za účetní období 2018 a rozhodlo o převodu zisku  
(výsledku hospodaření) ve výši 2 194 613,80  Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let). 
Vratka za volby do zastupitelstva obcí ve výši 16 165,00 Kč.,byla vrácena na účet KÚ Plzeň  
8.1.2019 (UZ 98187) .Vratka za volby VOLBA PREZIDENTA ČR  ve výši 4 926,00 Kč,byla vrácena 
na účet KÚ Plzeň 8.1.2019 (UZ 98008)  
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.4/5/2019 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje záměr pronájmu části pozemku v k.ú Sytno p.č.1401 o výměře  
117 m2 za cenu 2 Kč/m2/rok,část pozemku p.č.1399 o výměře 143 m2 za cenu 2Kč/m2/rok a to za 
účelem zahrádkářské a rekreační činnosti a  ukládá starostovi obce zveřejnění záměru na ÚD 
TP do 17.6.2019 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.4/6/2019 : 

Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje nájemní smlouvu pro nezemědělské účely se Státním 
pozemkovým úřadem na pozemky p.č. 1487 v k.ú.Sytno pro potřeby stavby „Bezbariérové 
propojení obce Sytno – III.etapa“ 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
 
Václav Bodis  v.r 
 starosta obce 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.4/2019 ze dne 13.6.2019 

 


