
Zápis č. 6/2015ze zasedání zastupitelstva obce Pšánky 

konaného 20. 8. 2015 od 19 hodin. 

Přítomní členové zastupitelstva obce: Žižková Soňa, Hvězdová Hana, Zubrová Martina, 

Kloutvor Ladislav, Pavliš Martin. 

Omluveni: Kloutvorová Renáta, Pour Miroslav 

Navržený program jednání:  1.) Obnova nápisu hostince 

     2.) Pokračující přestavba hostince 

3.) Nájemné hostinec 

4.) Nájemné v obecních bytech 

  5.) Stížnost pana Opi 

        6.) Posezení občanů 

 

 

I. Starostkaobce zahájila jednání. Jako zapisovatelku zastupitelstvo obce určilo 

Zubrovou Martinu. Výsledek hlasování:Pro- pět, proti- nula, zdržel se- nula. Jako 

ověřovatele zápisu určilo zastupitelstvo obce Pavliše Martina, Hvězdovou Hanu. 

Výsledek hlasování: Pro- pět, proti- nula, zdržel se- nula. 

II. Zastupitelstvo obce schválilo jednání dle navrženého programu. Výsledek 

hlasování: Pro- pět, proti- nula, zdržel se- nula. 

III. Jednání dle schváleného programu 

1.) Dále starostka obce předložila návrh k zhotovení nápisu na obecní hostinec. 

Zastupitelstvo obce schválilo částku na nápis 12 000,- Kč. Výsledek hlasování: Pro- pět, proti- 

nula, zdržel se- nula. 

2.) Dále předložila a seznámila členy OZ s přestavbou hostince. V sále pan Pour ml. provádí 

montáž stropu ze sádrokartonu, je hotová elektřina. 

3.) Starostka obce předložila OZ žádost pana Matuše ohledně snížení nájemného v  hostinci. 

Jedná se o snížení v III. a IV. čtvrtletí 2015. Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného  

 

 



v hostinci na III. a IV. čtvrtletí 2015 na 1 Kč. Výsledek hlasování: Pro- pět, proti- nula, zdržel 

se- nula. 

4.) Dalším bodem jednání bylo zvýšení nájmu obecních bytů. Z důvodu údržby bylo navrženo 

zvýšení nájmu o 500 Kč měsíčně. Částka 3000 Kč, kterou nájemníci platí, nebyla od výstavby 

bytů navýšena. Zastupitelstvo obce schvaluje nájem obecních bytů zvýšit na částku 3 500 Kč 

měsíčně. Výsledek hlasování: Pro- pět, proti- nula, zdržel se- nula. 

5.) OZ starostka obce předložila stížnost pana Opi ohledně hluku od Pšeničkových. Starostka 

obce tuto stížnost posoudí a oznámí paní Pšeničkové, majitelce zemědělské stavby důvody 

stížnosti a požádá o napravení. 

6.)Dále probíhalo jednání ohledně posezení občanů a dětského dne, který se každý rok 

pořádal na konci prázdnin. Tato akce bude přesunuta na jiný termín. 

Po krátké diskuzi starostka obce jednání ukončila. 

 

Zapsala: Zubrová……………………………………………. 

Ověřovatelé zápisu: Pavliš……………………… 

                     Hvězdová………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usneseníč. 6/2015ze zasedání zastupitelstva obce Pšánky 

konaného 20. 8. 2015 od 19 hodin.: 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje pěti hlasy: 

 

1.) Snížení nájemného hostince od 16. 7. 2015 do 30. 9. 2015 na částku 

1 Kč. Snížení nájemného hostince od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015na 

částku 1 Kč.  

2.) Zvýšení nájemného obecních bytů od 1. 1. 2016 na částku 3 500 Kč 

měsíčně. 

 

 

 

Zapsala: Zubrová………………….. 

 

Ověřovatelé zápisu: Hvězdová……………………… 

                            Pavliš………………………………  

 

Vyvěšeno: 21. 8. 2015 

Sejmuto: 15. 9.2015 


