
Usnesení č. 8/ 2015 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva 

obce Pšánky, konaného dne 16. 10. 2015 v zasedací místnosti 

obecního úřadu, od 18 hod. 

 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je 

k nahlédnutí na OÚ. 

Zastupitelstvo obce schvaluje pěti hlasy usnesení pod bodem č. 

1.) Volí zapisovatelem Zubrovou Martinu, ověřovateli zápisu Hvězdovou Hanu, 

Kloutvorovou Renátu 

2.) Program jednání 8. zasedání OZ 

3.) Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. smlouvy 9415002068/189369 

4.) Opravu místního rozhlasu a doplnění hlásičů v obci 

5.) Renovaci parket v sále Polyfunkčního domu 

6.) Rozpočtové opatření č. 6 

 

 

Zapsala: Zubrová Martina………………………… 

Ověřovatelé zápisu: Hvězdová Hana…………….. 

                                        Kloutvorová Renáta 

 

Starostka obce: Žižková Soňa ………………………… 

 

 

Vyvěšeno: 18. 10. 2015 

Sejmuto:  10. 11. 2015 

  



Zápis č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Pšánky, 

konaného 16. 10. 2015 , v prostorách obecního úřadu   

od 18 hodin 

Přítomní členové zastupitelstva obce (dále jen OZ) dle prezenční listiny: Žižková Soňa, 

Hvězdová Hana, Zubrová Martina, Kloutvor Vladislav, Kloutvorová Renáta 

Navržený program jednání: 1.) Projednání smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 

                                                  2.) Projednání opravy rozhlasu v obci 

                                                  3.) Projednání opravy parket v sále Polyfunkčního domu     

                                                  4.) Rozpočtové opatření č. 6      

                                                   5.) Diskuze                                  

                                                                                                                                                                                    

 

I. Starostka obce zahájila jednání. Oznámila, že veřejné zasedání bylo předem 

ohlášeno a vyvěšeno na úřední desce 8. 10. 2015 a zastupitelé byli 

informováni o konání formou SMS zprávy. Starostka konstatovala, že OZ je 

usnášení schopné, jelikož se ho účastní 5 zastupitelů, tj. 71,42%. Nepřítomen: 

Pavliš Martin, Pour Miroslav 

II. 1.) Jako zapisovatelku zastupitelstvo obce určilo Zubrovou Martinu.  

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

Jako ověřovatele zápisu určilo zastupitelstvo obce Hvězdovou Hanu, 

Kloutvorovou Renátu  

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

 

III. 2.)Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu jednání a požádala o 

jeho doplnění. Program nebyl doplněn. Zastupitelstvo obce schválilo jednání dle 

navrženého programu.  

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

Starostka oznámila OZ, že úkoly z minulého zastupitelstva byly splněny, parkety 

v novém sále provedla firma A+ Parket. Částka za položení a konečná úprava 

parket je 101. 094,- Kč ( stojednatisícdevadesátčtyři korun českých). Oprava 

zvoničky bude náročnější, jelikož dřevěný sloup bude nutné vyměnit.  

             Program dle navrženého jednání: 

3.) Starostka předložila k projednání Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. smlouvy  



Zápis č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Pšánky, konaného 16. 10. 2015 v prostorách 

obecního úřadu od 18 hodin. 

9415002068/189369 mezi pronajímatelem Obcí Pšánky a nájemcem RWE GasNet. 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. 9415002068/189369 a pověřilo starostku obce 

k podepsání smlouvy s firmou RWE GasNet s.r.o. 

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

4.) Starostka obce zastupitelstvu předložila návrh na opravu rozhlasu a doplnění hlásičů  

po celé obci. Zastupitelé obce schválili opravu rozhlasu a podali návrhy na doplnění 

hlásičů v části výstavby rodinných domů a u domu Kloutvorových. 

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

 

5.) Dalším bodem jednání byla oprava parket ve staré část sálu. Opravu stávajících 

parket v sále provede pan Pour.  

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

 

6.) Starostka obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 6. 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6. 

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

      7.) Závěrem starostka obce oznámila OZ, že se ohledně akce Posezení občanů s místním 

spolkem hasičů nedohodla a proto akci odkládá na jaro, až bude stavba Polyfunkčního domu 

dokončena. 

 

 

 

Zapsala: Zubrová 

Ověřovatelé: Hvězdová  

                      Kloutvorová 


