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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.                                         
                                         Karel Hanzlík,Jaroslav Škorvánek 
Jména omluvených členů ZO: Pavel Gebert, Milan Veber 
 
Návrh usnesení č.7/1/2019 : 
Zastupitelstvo obce Sytno určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Rébla st. a p.Jaroslava Škorvánka 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č. 7/2/2019 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.7/3/2019: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje: 
podání žádosti o dotaci na „Dětské hřiště a fitness prvky v obci“ z podprogramu MMR, Podpora 
obnovy a rozvoje venkova v roce 2020 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu  
obce 2020 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0  Zdrželi se 0 

 
Návrh usnesení č.7/4/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 
mezi obcí Sytno a městem Stříbro. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0  Zdrželi se   
 
Návrh usnesení č.7/5/2019 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019 ve schváleném rozpočtu obce 
na rok 2019. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.7/6/2019: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí 
vyhlášky č. 270/2010 Sb.,o inventarizaci majetku a závazků a směrnice k provádění inventarizace 
majetku a závazků obce Sytno, plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 
obce za rok 2019. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.7/7/2019: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje dodatek ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
 
 
 
Václav Bodis  
starosta obce 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.7/2019 ze dne 28.11.2019 

 


