
Z á p i s  č. 1/2015 
 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obytce ze dne 18. února 2015 na OÚ Obytce 

 

Přítomni: Vlčková, Bohůnek, Chaloupka, Dobiáš, Juřina, Aschenbrennerová, Šafránek, 

Hosté: zástupci Policie ČR, oddělení Plánice 

 

Ověřovatel: Juřina - schváleno 6 hlasy ANO 

                    Chaloupka - schváleno 6 hlasy ANO 

 

Program: 1. Zahájení. 

                2. Schválení programu      

                3. Veřejně závazná vyhláška obce o odpadech 

                4. Různé 

 

 

1. Paní starostka přivítala přítomné a zahájila schůzi 

   

2. Obecní zastupitelstvo schválilo program. 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

3. Starostka seznámila přítomné s Veřejně závaznou vyhlášku obce Obytce č. 1/2015         

„O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obytce.“ 
OZ projednalo vyhlášku dle jednotlivých bodů a souhlasí. Vyhlášku obdrží všichni občané 

obce. 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

4.  

a) OZ projednalo osobu k přijímání prohlášení o vstupu do manželství – byla navržena paní 

starostka a  místostarosta. 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

b) OZ projednalo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

„elektropřípojka Obytce, p.č. 55/22, kNN“.  
Schváleno 7 hlasy ANO 

 

c) Byla projednána stížnost p. Roma na p. Potužníka ohledně zpřístupnění obecní cesty na 

jeho zahradu. Stížnost bude vyřízena dopisem panu Potužníkovi, kde mu bude uloženo 

bezodkladně zajistit zpřístupnění obecní komunikace. 

Schváleno 7 hlasy ANO   

 

d) Paní starostka informovala OZ o postupu záměru opravy rybníka a to: odbahnění, oprava 

hráze, zřízení chodníku, bezpečností přeliv apod. V současné době probíhá zpracování 

projektové dokumentace. Počítá se s podání žádosti o dotaci, až budou vypsány dotační 

tituly (cca květen – červen 2015). 

Dále byla podána žádost o dotaci na zpracování územního plánu na Krajský úřad 

Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 

na rok 2015. O přidělení dotace bude rozhodovat Krajský úřad během března. 

 

 

 



e) Jednání zastupitelstva se zúčastnili zástupci policie ČR z obvodního oddělení v Plánici. 

Se zastupiteli diskutovali o možnostech  zlepšení spolupráce. Informovali o činnosti 

Obvodního oddělení. 

 

 

USNESENÍ: 

 

OZ schvaluje: Veřejně závaznou vyhlášku č.1/2015 

                                     Osobu k přijímání prohlášení o vstupu do manželství 

                                     Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene 

   Odpověď na stížnost p. Roma 

 

OZ bere na vědomí: Informace o průběhu prací na opravu rybníka 

Informaci o podání žádosti o dotaci na územní plán 

 

 

 

 

Zapsala: Cuplová 

 

Ověřil: Juřina, Chaloupka                                                JUDr. Zdeňka Vlčková, starostka 

 

 

Vyvěšeno: 

 

Bude sejmuto: 


