
 

Z á p i s  č. 1/2016 
 

 

Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obytce ze dne 27. ledna 2016 na OÚ Obytce. 

 

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

                  

Ověřovatel:  Šafránek – odhlasováno 6 hlasy ANO 

                    Chaloupka - odhlasováno 6 hlasy ANO 

 

Program: 1. Zahájení  

                2. Schválení programu 

                3. Projednání a schválení územního plánu 

    4. Různé 

                5. Závěr 

 

1. Paní starostka uvítala přítomné a zahájila schůzi. 

 

2. Obecní zastupitelstvo schválilo program.  

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

3. OZ projednalo připomínky k územnímu plánu, byla prodána jedna připomínka od občanů. Po 

projednání připomínky byla tato zamítnuta 6 hlasy, jeden se zdržel hlasování.     

Důvody zamítnutí: 

a) Pouze jedno ze dvou území, na kterých je možný rozvoj obce-rodinné bydlení. 

b) Došlo by k znehodnocení sousedních pozemků z hlediska ceny investic. 

 

Po projednání připomínky OZ schválilo Územní plán v podobě, ve které byl projednán 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

 4. Byla projednána žádost, aby se obec vzdala věcného břemene na parcelách č. 140/8 a 140/9.   

     Po projednání v OZ byly navrženy jiné varianty, proto se ukládá starostce a místostarostovi  

     domluvit se s majitelem pozemků na jiné možnosti. 

  

5. Různé 

• OZ schválilo návrh rozpočtu na zastřešení váhy/staveb.firma L. Novák/ ve výši 24 730 Kč 

bez DPH.    

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

• OZ projednalo a odsouhlasilo umístění sídla Sboru dobrovolných hasičů Obytce na 

Obecním úřadě. 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

• OZ souhlasí, aby lípa u dětského hřiště byla prohlášena za památný strom. Provézt 

potřebné kroky k k prohlášení za památný strom ukládá OZ paní Aschenbrennerové. 

             Schváleno 7 hlasy ANO 

 

• Projednán prodej palivového dřeva z obecního pozemku napadeného kůrovcem. OZ 

souhlasí s prodejem p. Vlčkové a to 10m3 za 8 tis.Kč 

Schváleno 6 hlasy ANO, 1 se zdržel hlasování 

 

• Dne 16.7.  se uskuteční  tradiční letní slavnost.  

Organizaci zajistí Vlčková, Bohůnek. 

 



• OZ vzalo na vědomí zastavení stavebního řízení na rekonstrukci rybníka. Starostka 

projedná s projektantem urychlené doplnění projektu, aby mohlo být neprodleně vydáno 

stavební povolení. 

 

• Pan Bohůnek seznámil přítomné s celkovým odběrem pitné vody za rok 2015. Bylo 

odebráno 14,5tis m3 z toho 3tis. m3 odebraly Kydliny. 

 

 

Usnesení: 

 

OZ schvaluje:   Územní plán 

                         Stavbu zastřešení váhy  

  Umístění sídla SDH Obytce na Obecním úřadě  

            Podání žádosti o památný strom na lípu u dětského hřiště /lípa/            

             Prodej palivového dřeva p. Vlčkové za 8 tis.Kč 

  

OZ pověřuje:  Starostku a místostarostu vyřízením věcného břemene na pozemcích č.140/8 a 

140/9 

 Starostku projednáním s projektantem doplnění projektu na obnovu rybníka 

 

OZ bere na vědomí: 

 Pořádání letní slavnosti 

 Zprávu o spotřebě vody 

 

 

Zapsala: Cuplová 

 

Ověřil:  Šafránek,  Chaloupka                                

 

 

 

 JUDr. Zdeňka Vlčková, starostka 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:         3. 2. 2016 

 

Sejmuto dne:          17. 2. 2016 


