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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.4/1/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Rébla a p. Milana Vebera 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.4/2/2017 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.4/3/2017: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje: 
1. OZV č.1/2017 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 
2. OZV č.2/2017 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci  
3. OZV č.3/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sytno 
4. OZV č.4/2017 o poplatku za komunální odpad 
5. OZV č.5/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity 

6. OZV č.6/2017 požární řád obce 

7.OZV č.7/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

8.OZV č.8/2017 o místním poplatku ze psů 

9.OZV č.9/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu  

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

 
Návrh usnesení č.4/4/2017: 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje záměr prodeje pozemku  
p.č. 1388/2 o výměře  128m2,který vznikl dělením pozemku č.1388 za cenu  25 Kč/mu 
p.č. 1388/3 o výměře  50m2,který vznikl dělením pozemku č.1388 za cenu  25 Kč/m2 
a ukládá starostovi obce zveřejnění záměru na ÚD. TP do 10.7.2017 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0  

 
Návrh usnesení č.4/5/2017 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje prodej pozemku p.č. 1263 o výměře  429m2 za cenu  25 Kč/m2 
pro p. Pavla Sýkoru,bytem Sytno č.p. 61 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

 
Návrh usnesení č.4/6/2017 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské 
školy Heřmanova Huť, jejímž zřizovatelem je obec Heřmanova Huť. Společný školský obvod 
Mateřské školy Heřmanova Huť je tvořen územními obvody obcí Heřmanova Huť a  Sytno. 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

 
 
                                                                                                    Václav Bodis  v.r 
                                                                                                                           starosta obce 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.4/2017 ze dne 4.7.2017 

 


