
Z á p i s  č. 3/2015 

 
 

Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obytce ze dne 17. června 2015 od 19.00 na OÚ Obytce. 

 

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

Omluven: Šafránek 

 

Ověřovatel:  Juřina – odhlasováno 5 hlasy ANO 

                    Chaloupka - odhlasováno 5 hlasy ANO 

 

Program: 1. Zahájení  

                2. Schválení programu 

                3. Schválení závěrečného účtu 

    4. Rozpočtová opatření 

    5. Projednání prodeje a nákupu pozemků 

    6. Ostatní 

                7. Závěr 

 

 

1. Paní starostka uvítala přítomné a zahájila schůzi. 

   

 

2. Obecní zastupitelstvo schválilo program.  

Schváleno 6 hlasy ANO  

 

 

3. OZ schvaluje závěrečný účet za rok 2014 – viz protokol o schválení účetní uzávěrky –  

     bude vyvěšeno. 

  Schváleno 6 hlasy ANO  

 

 

4. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 – výdaje – nákup pozemků o 200 tis. Kč. 

Dále schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 – příjmy – přidělení účelové dotace na 

Územní plán Obytce od Krajského úřadu Plzeňského kraje – 98 tis. Kč. 

Schváleno 6 hlasy ANO 

 

 

5. Prodej a nákup pozemků 

 

• Byly projednány žádosti o prodej obecních pozemků v k.ú. Obytce a to p.č. 541/3 o   

     výměře 269 m2 a p.č. 204/145 o výměře 74 m2. OZ souhlasí se záměrem prodat výše   

     uvedené pozemky. Tento záměr bude vyvěšen. 

     Schváleno 6 hlasy ANO 

 

• OZ schvaluje koupi pozemků p.č. 541/24 (351 m2, ostatní plocha) a st.p.č. 29                            

(206 m2, zastavěná plocha a nádvoří) za cenu 200 tis. Kč (stavby na st.p.č. 29 bude 

odstraněna prodávajícím). 

    Schváleno 6 hlasy ANO 

 

 

6. Ostatní 

 

•  O prázdninách budou provedeny lokální opravy místních komunikací – vyzvednutí  

    uličních vpustí na kanalizaci, oprava vjezdu k bytovce č.p. 81 a vyasfaltování plochy   



    před kontejnery na tříděný odpad. Provede firma Eurovia.  

   Schváleno 6 hlasy ANO 

 

•  V roce 2015 bude provedena oprava budovy bývalé váhy včetně prodloužení střechy na  

   krytí zimního posypu. Byla zaslána první cenová nabídka, OZ souhlasí s vypracováním  

   druhé cenové nabídky.  

   Schváleno 6 hlasy ANO 

 

• Dne 5. 7. 2015 od 14.30 proběhne koncert v kapli sv. Barbory. Proběhne žehnání zvonů, 

vystoupení skupiny Strolenky a Klatovského klarinetového kvarteta. Bude připraveno 

občerstvení.  

     Schváleno 6 hlasy ANO 

 

•  Paní Aschenbrennerová podala informaci o stavu lípy u Obecního úřadu. Lípu prohlédl    

 arborista a navrhl tuto lípu vyhlásit jako památný strom. Dále arborista zpracuje postup na  

 ošetření stromu. OZ schvaluje vypracování postupu pro ošetření stromu a možnost zařadit   

 ho mezi památné stromy. 

   Schváleno 6 hlasy ANO 

 

 

USNESENÍ: 

 

OZ schvaluje:   

• Protokol o schválení účetní uzávěrky za rok 2014 

• Rozpočtová opatření č. 2 a 3/2015 

• Nákup pozemků č. 541/24 o výměře 351 m2 a st.p. 29 o výměře 206m2  celkem za 

200tis.Kč 

• Záměr obce o prodeji pozemků 

• Opravy místních komunikací 

• Zadání druhé nabídky na opravu váhy 

 

OZ bere na vědomí:  

• Informace o konání koncertu 5. 6. 2015                                  

 

OZ pověřuje starostku: 

• Zhotovení smlouvy na odkup pozemků 

 

 

Zapsala: Cuplová 

 

Ověřil:  Juřina,  Chaloupka                                JUDr. Zdeňka Vlčková, starostka 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24. 6. 2015 

 

Bude sejmuto: 8. 7. 2015 


