
Z á  p i s  č. 2/2015 
 

Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obytce ze dne 22. dubna 2015 od 19.00 na OÚ Obytce. 

 

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

 

Ověřovatel:  Šafránek – odhlasováno  6 hlasy ANO 

                    Chaloupka - odhlasováno 6 hlasy ANO 

 

Host: pan Ing. Kavan 

 

Program: 1. Zahájení  

                2. Schválení programu 

                3. Projednání zprávy o hospodaření ÚSC 

    4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014 

    5. Rozpočtové opatření 

    6. Investiční akce 

                7. Různé 

 

 

1. Paní starostka uvítala přítomné a zahájila schůzi. 

   

 

2. Obecní zastupitelstvo schválilo program.  

Schváleno 7 hlasy ANO  

 

 

3. OZ projednalo zprávu o výsledku hospodaření ÚSC Obytce za rok 2014 a přijalo 

nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům. Zpráva o hospodaření bude vyvěšena na 

úřední desce. 

Schváleno 7 hlasy ANO  

 

 

4. Byl projednán závěrečný účet za rok 2014 dle přílohy. Závěrečný účet bude vyvěšen na 

úřední desce. 

Schváleno 7 hlasy ANO  

 

 

5. OZ projednalo rozpočtové opatření č. 1/2015  ve výši 100 tis. Kč na nákup rybníka. 

Finanční částka byla původně rozpočtována v roce 2014. Prodej se uskutečnil až v roce 

2015.  

Schváleno 7 hlasy ANO  

 

 

6. Byla provedena aktualizace návrhu investičních akcí v letech 2015 - 2020 

- v letech 2015 - 2017 opravy rybníka a komunikace na hrázi 

- v letech 2018 - 2020 oprava kanalizace, revitalizace zeleně v obci 

             Schváleno 7 hlasy ANO  

 

Z investičních akcí v letech 2011 – 2015 byly splněny následující: 

- víceúčelové sportoviště opravy místních komunikací v roce 2011  

- oplocení vrtů v roce 2012  

- nová komunikace u nových RD „Na Kaliciperku“ – v letech 2012-13 



7.  

a) Z důvodu nutnosti stanovit stálá odběrná místa pro odběr pitné vody za účelem rozboru 

stanovuje OZ tyto odběrná místa: RD č.p. 74, RD č.p. 103 a RD na st.p.č. 48/2. 

Schváleno 7 hlasy ANO  

 

b) Byla projednána žádost o průjezd cyklomaratonu Author – Král Šumavy po místních 

komunikacích obce dne 30. 5. 2014 

Schváleno 7 hlasy ANO  

 

c) Byla opět projednána žádost p. Hrdiny o určení vlastnictví pozemku p.č. 107/2 o výměře 

226 m2 (již projednáno v zápise č.1/2014). OZ souhlasí s námitkou vydržení. Pozemek 

v dobré víře užívá rodina již více než 60 let. Bude řešeno souhlasným prohlášením.  

Schváleno 7 hlasy ANO  

 

d) Byly navrženy odměny pro členy OZ, kteří dosud nedostávali za práci v obecním 

zastupitelstvu žádnou odměnu ve výši 650,-Kč hrubého s účinností od 1. 5. 2015. 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

e) Projednána žádost p. Marka Josefa o instalaci dopravního zrcadla v křižovatce při výjezdu 

od Chaloupků směr na Hoštičky. Do příštího zastupitelstva bude provedeno místní šetření 

a dle toho bude navrženo řešení.  

Zajistí starostka 

 

f) Obci byla poskytnuta dotace z Plzeňského kraje v rámci PSOV na pořízení územního 

plánu ve výši 98 tis. Kč. Nutno podepsat smlouvu na krajském úřadě. 

Zajistí starostka 

 

g) Dne 5. 7. 2015 od 15.00 hod. proběhne koncert v kapli Sv. Barbory v Obytcích. Hudebníci 

a doprovodný program bude upřesněn. 

Zajistí J. Aschenbrennerová 

 

h) Pan M. Franek v rámci akce plackuj.cz  nabídl obci odznáčky se znakem obce. Obce 

schvaluje nákup 100 ks odznáčků v ceně 927 Kč bez DPH. 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

i) Zasedání OZ se zúčastnil Ing. Antonín Kavan, který předložil návrh situace k územnímu 

rozhodnutí o revitalizaci rybníka přilehlých pozemků v majetku obce. Revitalizace bude 

spočívat ve vyčištění stávajícího rybníka, jeho rozšíření směrem do luk, rozšíření a 

stabilizace hráze včetně výstavby chodníku a nový sdružený objekt pro odtok vody. Dále 

bude v louce směrem k vrtům vytvořena menší vodní plochu (tůň). Ta bude propojena 

s původním rybníkem vzhledem k výškovému rozdílu malou kaskádou. OZ zajistí 

pozemek na deponování odtěžené zeminy, která bude zpětně využita při rekultivaci okolí 

nových vodních ploch. 

 

- OZ pověřuje JUDr. Vlčkovou k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na územní plán. 

 

 

USNESENÍ: 

OZ schvaluje:   

- Zprávu o výsledku hospodaření ÚSC 

- Projednání závěrečného účtu za rok 2014 

- Rozpočtové opatření č. 1/2015 

- Aktualizaci výhledu investičních akcí 



- Stanovení odběrných míst pro odběr vzorků pitné vody  

-   Průjezd cyklomarathonu Author Král Šumavy po místních komunikacích 

- Souhlasné prohlášení k vydržení pozemku p.č. 107/2  

- Odměny členům OZ ve výši 650 Kč hrubého 

- Nákup odznáčku se znakem obce 

-  

OZ bere na vědomí:  

- Informaci o přidělení dotace na územní plán 

- Informaci o konání koncertu 

- Informaci o průběhu prací na projektu revitalizace rybníka 

 

OZ pověřuje starostku: 

- Podepsáním smlouvu o přidělení dotace na územní plán na Krajském úřadě v Plzni 

- Místním šetřením ohledně instalace dopravního zrcadla 

 

 

 

Zapsala: Cuplová 

 

Ověřil:  Šafránek, Chaloupka                                JUDr. Zdeňka Vlčková, starostka 

 

 

 

Vyvěšeno: 6. 5. 2015 

 

Sejmuto: 


