
Z á p i s  č. 4/2015 
 

 

Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obytce ze dne 9. září 2015 od 19.00 na OÚ Obytce. 

 

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

Omluven: Šafránek, Dobiáš 

 

Ověřovatel:  Juřina – odhlasováno 4 hlasy ANO 

                    Chaloupka - odhlasováno 4  hlasy ANO 

 

Program: 1. Zahájení  

                2. Schválení programu 

                3. Prodej pozemků 

    4. Rozpočtová opatření 

    5. Různé 

                6. Závěr 

 

 

1. Paní starostka uvítala přítomné a zahájila schůzi. 

   

 

2. Obecní zastupitelstvo schválilo program.  

Schváleno 5 hlasy ANO  

 

 

3. OZ schvaluje prodej pozemků č. 541/3 - ostatní plocha o výměře 269 m2, cena bude dle 

znaleckého posudku. Pozemek č.. 204/145 - ostatní plocha o výměře 74 m2 bude prodána 

za 80,-Kč/m2. (dle cenové vyhlášky obce) 

Schváleno 5 hlasy ANO 

 

4. OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 – výdaje – navýšení na opravu váhy o 50 tis. 

Kč, kterou provede firma Stavební práce pana Nováka Luboše. Dále schvaluje rozpočtové 

opatření č. 5/2015 – příjmy z loterií – 7.900,-Kč, rozpočtové opatření č. 6/2015 – sankce 

uložená Fin.úřadem v Klatovech za podání daňového přiznání v podatelně v papírové 

formě. Obec musí podávat daňová přiznání pouze datovou schránkou. Sankce 2000,- Kč.   

Schváleno 5 hlasy ANO  

 

5. Různé  

            

a) Byla projednána žádost občanů na umístění dalšího kontejneru na plasty na křižovatku  

       pod č.p. 58. OZ žádosti nevyhovělo, 3 stávající kontejnery jsou dostačující. 

 

b) Pan Bohůnek seznámil přítomné s průběhem výměny vodoměrů. Zbývá vyměnit  

několik posledních domů, převážně využívaných k rekreaci. Vodoměry v těchto domech 

budou vyměněny do konce října tohoto roku. 

 

c) P. Bohůnek informoval OZ o : 

• Schválení nového provozního řádu vodovodu Krajskou hygienickou stanicí  

• prováděné údržbě vodojemu – zatím vybíleny prostory vodojemu. Probíhá 

oprava vrat a bude instalováno nové oplocení. Z této informace vyplynula 

potřeba dovést do vodojemu elektrickou přípojku a instalovat zařízení, které 

bude signalizovat případný pokles hladiny ve vodojemu při výpadku 

čerpadla. Zařízení pak vyšle SMS zprávu na zvolené telefonní číslo.    

                          Schváleno 5 hlasy ANO, zodpovídá Aschenbrennerová 

 



d) Opět proběhne sběr nebezpečného odpadu dne 14. 11. 2015 od 09.00 - 11.00 hod. 

 

e) OZ projednalo nepořádek, který je v poslední kolem kontejnerů na tříděný odpad. OZ 

rozhodlo monitorovat tento prostor. Bude pořízena webkamera. 

             Schváleno 5 hlasy ANO, zodpovídá Vlčková 

 

f) Pan Bohůnek dále podal informaci z jednání na MěÚ KT ohledně změn při svozu 

komunálního odpadu. Budou probíhat další jednání. 

g) Projednána stížnost na padající míče z víceúčelového hřiště na soukromý pozemek. OZ 

rozhodlo na zadní straně zvýšit ochrannou síť.  

               Schváleno 5 hlasy ANO, zodpovídá  Bohůnek 

 

 

USNESENÍ: 

 

OZ schvaluje:   

• Prodej pozemků č.204/145 o výměře 74 m2 za 80Kč/m2 a p.č. 541/3 o výměře 269 m2 dle 

znaleckého posudku, o který požádá kupující  

• Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6 /2015 

• Nákup kamery a ochranné sítě 

 

OZ bere na vědomí:  

• Informace o založení svozové firmy Město Kĺatovy a Sušice a informaci o připravovaných 

změnách ve svozu komunálního odpadu. 

 

OZ nesouhlasí: 

• Pořízení nového kontejneru na plasty . 

 

 

 

 

Zapsala: Cuplová 

 

Ověřil:  Juřina,  Chaloupka                                JUDr. Zdeňka Vlčková, starostka 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  17. 9. 2015 

 

Bude sejmuto: 2. 10. 2015 


