
 

Z á p i s  č. 5/2017 
 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obytce ze dne 13. září 2017 na OÚ Obytce. 

 

Přítomni:  Vlčková, Bohůnek, Šafránek, Dobiáš, Aschenbrennerová 

Omluven:  Juřina, Chaloupka 

            

Ověřovatel:  Šafránek    - odhlasováno 4 hlasy ANO 

                    Aschenbrennerová - odhlasováno 4 hlasy ANO 

 

Program: 1. Zahájení  

                2. Schválení programu 

                3. Kontrola usnesení 

                4. Příprava voleb do PS PČR  

     5. Ostatní 

                6. Diskuze 

                7. Závěr 

 

                    

1. Paní starostka uvítala přítomné a zahájila schůzi. 

 

2. OZ schválilo program.  

Schváleno 5 hlasy ANO 

 

3. OZ provedlo kontrolu usnesení.                                                                                    

Schváleno 5 hlasy ANO 

 

4.  OZ projednalo volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 

20. - 21. října 2017 a schválili počet členů do volební komise, bude mít 5 členů. Dále proběhlo 

jmenování předsedy – Martina Šafránková a zapisovatele komise – Helena Hálková.  

Schváleno 5 hlasy ANO 

 

5.  

- OZ projednalo a schválilo přijetí dotace od Plzeňského kraje na oslavu obce ve výši 

15.000 Kč 

     Schváleno 5 hlasy ANO 

 

-   OZ projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – na straně výdajové - navýšení na    

    Letní slavnosti Obytce o 24.000 Kč. Na straně příjmové – dotace na oslavy obce 15.000 Kč. 

          Schváleno 5 hlasy ANO 

 

- Do 30. 11. 2017 lze podat žádost na dotaci na opravu bytovky na návsi. Jednalo by se o 

zateplení, opravu střechy, výměnu oken a domovních dveří, a osazení plynového kotle do 

kotelny. Firma Ipos zpracovává pasport stavby. Obec může dostat dotaci až 40%. OZ 

schvaluje podání žádosti o dotaci. 

Schváleno 5 hlasy ANO 

 

    -      Bude prověřena úprava přístřešku na váze pro posyp. 

           Zajistí: p.Bohůnek 

 

    -    Bude provedeno vyčištění umělé trávy na víceúčelovém hřišti, provede specializovaná  

         firma. Zajistí p. Bohůnek 

 

    -   Velké hřiště je již celé oplocené, urovnané a posečené. Hřiště se nezamyká, ale je třeba   

        pouze řádně zavírat vrátka, aby se tam nedostala divoká zvěř.  



 

    -  Byly provedeny opravy na obecním traktoru  + opískování disků, nátěr traktoru, příprava na  

       zimu. Taktéž byly provedeny nátěry na pergolách ve vrtu a na hřišti. 

 

  -   Opět se uskuteční rozsvícení vánočního stromku a to dne 25. 11. 2017 od 16.00 hodin a  

      posezení důchodců dne 8. 12. 2017 od 16.00 hodin. 

 

  -   Paní starostka seznámila OZ s hodnocením oslav obce. Bylo hodnoceno velmi pozitivně.  

      Občané chválili program jak dětských souborů, tak kapel.   

 

 

 

Usnesení 

 

OZ schvaluje:   

- Přípravu voleb a volební komisi  

- Rozpočtové opatření č. 3/2017 

- Podání žádosti no dotaci a opravu bytovky č.p.78 

- Vyčištění víceúčelového hřiště 

 

OZ bere na vědomí:    

- Zprávu o oplocení hřiště 

- Zprávu o opravách traktoru a pergol 

- Zprávu o akcích v prosinci 2017 

- Zprávu o oslavách obce 

 

OZ ukládá:   

       -    P. Bohůnkovi – prověří možnost úpravy přístřešku na posyp 

 

 

 

 

 

JUDr. Zdeňka Vlčková 

Starosta obce 

 

 

 

Zapsala: Cuplová 

 

      

Ověřili:  Šafránek, Aschenbrennerová 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:   27. 9.   2017 

Bude sejmuto dne:  11. 10. 2017 

 

     

 

 


