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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 

 
 

Návrh  usnesení č.3/1/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Rébla a p. Milana Vebera 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.3/2/2017 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.3/3/2017 : 
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení nemovitostí uvedených v příloze č.3 za cenu 1 900 000,- Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti  0 Zdrželi se 1 
 
Návrh usnesení č.3/4/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ve schváleném rozpočtu obce 
na rok 2017 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

 
Návrh usnesení č.3/5/2017 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje záměr prodeje pozemku  
p.č. 1263 o výměře  429m2 za cenu 25 Kč/m2 
a ukládá starostovi obce zveřejnění záměru na ÚD. TP do 31.5.2017 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  

 
Návrh usnesení č.3/6/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje Dohodu o parcelaci mezi navrhovatelem p.Miroslav Réblem 
pí.Michaelou Šestákovou a obcí Sytno.  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

 
Návrh usnesení č.3/7/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje Plánovací smlouvu mezi navrhovatelem p.Miroslav Réblem 
pí.Michaelou Šestákovou a obcí Sytno.  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

 
 
Návrh usnesení č.3/8/2017: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje účetní závěrku za účetní období 2016 a rozhodlo o převodu 
zisku(výsledku hospodaření) 697 745,31 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulích let) 
Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 
 
                                                                                                    Václav Bodis  v.r 
                                                                                                                          starosta obce 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.3/2017 ze dne 25.5.2017 

 


