
 

Z á p i s  č. 3/2016 
 

 

Ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obytce ze dne 22. června 2016 na OÚ Obytce. 

 

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

   

                

Ověřovatel:  Šafránek – odhlasováno 6 hlasy ANO 

                    Chaloupka - odhlasováno 6 hlasy ANO 

 

Program: 1. Zahájení  

                2. Schválení programu 

                3. Vydání územního plánu 

    4. Projednání zprávy o kontrole hospodaření za rok 2015 

                5. Závěrečný účet za rok 2015 

     6. Ostatní 

                7. Diskuse 

                8. Závěr 

  

1. Paní starostka uvítala přítomné a zahájila schůzi. 

 

2. Obecní zastupitelstvo schválilo program.  

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

3. OZ vydává územní plán obce Obytce formou opatření obecné povahy. 

Schváleno 7 hlasy ANO  

 

4. OZ projednalo zprávu o výsledku hospodaření ÚSC Obytce za rok 2015 a přijalo nápravná 

opatření ke zjištěným nedostatkům. Zpráva o hospodaření bude vyvěšena na úřední desce.                      

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

5. Byl projednán závěrečný účet za rok 2015 dle přílohy. 

       Závěrečný účet bude vyvěšen na úřední desce. 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

6. 

- OZ Projednalo záměr na prodej pozemku č. 204/146 o výměře 87 m2. Záměr bude 

vyvěšen na úřední desce 

- Schváleno 7 hlasy ANO 

 

- OZ schválilo prodej pozemku č. 55/27 o výměře 75 m2 za 80,- Kč/m2.  

Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 27. 4. do 11. 5. 2016.  

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

- p. Dobiáš přednesl návrh ke koupi traktorového přívěsu ve výši 75 tis. Kč. OZ souhlasí 

s nákupem traktorového přívěsu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2016. 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

- Projednána žádost MěÚ Klatovy o poskytnutí dotace na Spolufinancování protidrogové 

prevence na území města Klatovy ve výši 779,-Kč a to z důvodu potenciálního rozšíření 

působnosti služby i do okolních obcí, které se spolupodílejí na financování. 

Schváleno 7 hlasy ANO 



- OZ souhlasí s úpravou místní komunikace na části p.č. 541/25 (srovnání terénu, navezení 

a rozhrnutí štěrku) – mezi č.p. 7 a 105 

Schváleno 7 hlasy ANO 

 

- Bude přistaven kontejner pouze na trávu a to na návsi. /na pozemku u májky/  

 

- Dne 16. 7. 2016 bude posezení u kaple – zajištěno: hudba, občerstvení 

 

 

 

 

Usnesení:  

 

OZ vydává:  územní plán obce Obytce formou opatření obecné povahy 

 

OZ schvaluje:  Zprávu o výsledku hospodaření ÚSC za rok 2015 včetně přijatých opatření 

                         Projednání závěrečného účtu za rok 2015 

                         Záměr obce o prodeji pozemku č. 204/146  

                         Prodej pozemku č. 55/27 

Nákup traktorového přívěsu a rozpočtové opatření č. 1/2015 

Dotaci na protidrogovou prevenci ve výši 779,-Kč 

Úpravu místní komunikace na části p.č. 541/25 

   

  

 

Zapsala: Cuplová 

 

 

Ověřil:  Šafránek,  Chaloupka                                

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Zdeňka Vlčková, starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:     29. 6. 2016     

 

Sejmuto dne:      13. 7. 2016         


