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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.2/1/2017 : 
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.2/2/2017 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje program zasedání 
Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 
 
Návrh usnesení č.2/3/2017: 
Zastupitelstvo obce Sytno : 
 

1. vydává Územní plán Sytno, po ověření, že návrh územního plánu není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje 2008 ČR, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, se stanovisky 
dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2,zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172, § 173 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád v platném znění (správní řád), formou opatření obecné povahy  

 
2. rozhoduje v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších právních předpisů, o zamítnutí námitky pana Karla Neubergera, jak je uvedeno v 
kap. M) textové části odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán 
Sytno 
 

3. ukončuje platnost Územního plánu obce Sytno v a Změny č. 1 Územního plánu obce Sytno a 
ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech Územního plánu obce Sytno č. 1/2004, 
vydanou dne 15.7.2004, a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Sytno 
 

4. ukládá Václavu Bodisovi, starostovi obce: 
 
1) zajistit zveřejnění: 
     a) oznámení o vydání Územního plánu Sytno opatřením obecné povahy po dobu 15 dnů v 
souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, 
     b) Územního plánu Sytno způsobem umožňující dálkový přístup, 
2) do 15 dnů po nabytí účinnosti Územního plánu Sytno předat pořizovateli, tj. Městskému 
úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování: 
     a) usnesení Zastupitelstva obce Sytno o vydání Územního plánu Sytno 
     b) oznámení o vydání opatření obecného povahy s vyznačením termínu jeho zveřejnění 
     c) dokumentace Územního plánu Sytno, podepsané od starosty a místostarosty,k 
vyznačení jeho účinnosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. 

 
Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 
 

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SYTNO 
č.2/2017 ze dne 6.4.2017 
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Návrh usnesení č.2/4/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje Závěrečný účet Obce Sytno za rok 2016 a souhlasí s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

  
Návrh usnesení č.2/5/2017 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2017 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0  

 
Návrh usnesení č.2/6/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje dohodu o finančním vyrovnání a nepožaduje od HS Vranov 
žádné finanční vyrovnání. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 1  Zdrželi se 0 

 
Návrh usnesení č.2/7/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do 
vlastnictví obce.  
Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 
Návrh usnesení č.2/8/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje odkoupení pozemku 1415 a pozemku st.p.č.235, který vznikl 
dělením p. č.1415 dle GP č.287-356/2016 a to za podmínek,které jsou uvedeny ve vyjádření státního 
podniku Povodí Vltavy pod spisovou značkou 15083/2017-PVL 

 
 
Návrh usnesení č.2/9/2017 : 
Zastupitelstvo obce Sytno schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 2 000 Kč pro Stodskou 
nemocnici a.s, za účelem nákupu myčky podložních mís a bažantů. 
Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 
 
 
 
                                                                                                    Václav Bodis  v.r 
                                                                                                                          starosta obce 
 


