
 

Z á p i s  č. 2/2017 
 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obytce ze dne 19. dubna 2017 na OÚ Obytce. 

 

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

Omluven:  Dobiáš  

                

Ověřovatel:  Šafránek    - odhlasováno 5 hlasy ANO 

                    Chaloupka - odhlasováno 5 hlasy ANO 

 

Program: 1. Zahájení  

                2. Schválení programu 

                3. Projednání změny územního pánu 

    4. Informace o přípravách na oslavu založení obce 

                5. Ostatní 

     6. Závěr 

                 

  

1. Paní starostka uvítala přítomné a zahájila schůzi. 

 

2. Obecní zastupitelstvo schválilo program.  

Schváleno 6 hlasy ANO 

 

3. OZ projednalo změnu územního plánu č.1.  Jedná se parcely p.č.  107/1, 204/14, 394/8 

z důvodu převodu na stavební parcely.  Dále OZ pověřuje paní starostku, aby požádala o 

změnu.  

Schváleno 6 hlasy ANO   

 

4. Paní starostka seznámila OZ s přípravou oslav 790 let založení obce. Oslavy budou 

presentovány jako Letní hudební slavnosti. 5.7. bude hudební program v  zámeckém parku. 

Program a moderátor je zajištěn. Bude v prodeji tričko z motivem Obytců. Při příležitosti 

bude vydán komiks s tématikou historie obce. 6.7. odpoledne bude v Kapli sv. Barbory mše a 

koncert. 

      Schváleno 6 hlasy ANO 

 

5. Pan Bohůnek přednesl návrh veřejné vyhlášky č.1/2017 o dodržování nočním klidu. Vyhláška 

je vyvěšena na úřední desce. 

Schváleno 6 hlasy ANO 

 

-Byla projednána úprava hřiště, které je zničeno divokou zvěří. Hřiště je možno uválcovat a 

srovnat tak, aby byl možno v létě uskutečnit dětský den. 

Schváleno 6 hlasy ANO 

 

-Dále byl projednán pronájem nového přívěsu /káry/ a to na 100,-Kč/den. 

Schváleno 6 hlasy ANO 

 

-OZ bere na vědomí ukončení činnosti p. Dobiáše Pavla st. jako řidiče traktoru a zároveň mu 

děkujeme dlouholetou  práci /protahování, posyp, mulčování/. Novým řidičem byl určen pan 

Bohůnek Zdeněk st.  

Schváleno 6 hlasy ANO 

 



-Projednána žádost MěÚ Klatovy o poskytnutí dotace na spolufinancování protidrogové 

prevence na území města Klatovy ve výši 766,-Kč a to z důvodu potenciálního rozšíření 

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

Schváleno 6 hlasy ANO 

 

-V obecní bytovce je potřeba vyměnit kuchyňskou linkou, jelikož stávající je už nevyhovující 

/rozpadá se/. Nájemci schvaluje OZ zakoupení kuchyňské linky dle vlastního výběru. Obec 

uhradí max. 10 000,- Kč. Dále budou opraveny vstupní schody. 

Schváleno 6 hlasy ANO 

 

-Po dohodě OZ je možnost zakoupit ozvučení na akce pořádané obcí, pro děti, cena do 

10.000,- Kč. 

Schváleno 6 hlasy ANO 

 

 

Usnesení: 

 

OZ schvaluje: Změnu územního plánu 

                        Veřejnou vyhlášku o nočním klidu   

                        Úpravu hřiště 

                        Pronájem přívěsu /káry/ za traktor ve výši 100,-Kč/den 

                        Dotaci na prevenci pro město Klatovy ve výši Kč 766,- Kč  

                        Zakoupení kuchyňské linky do bytovky do 10.000,- Kč 

Opravu vstupních schodů do bytovky 

                        Zakoupení ozvučení společenských akcí do 10.000,-  Kč 

  p. Bohůnka Zdeňka st. jako nového řidiče pro obecní traktor 

 

OZ bere na vědomí: Ukončení práce p. Dobiáše jako řidiče traktoru  

 

OZ ukládá: starostce požádat o změnu územního plánu. 

 

Příští OZ se koná  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Cuplová     JUDr. Zdeňka Vlčková 

Ověřili:  Šafránek, Chaloupka 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 26. 4. 2017 

Sejmuto dne: 

 

     

 

 

 


