
Usnesení č. 8/ 2017 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva 

obce Pšánky, konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti 

obecního úřadu, od 19 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 

Usnesení č. 1:  Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Zubrovou Martinu, 

ověřovateli zápisu Kloutvorovou Renátu, Pavliše Martina 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 2 : Program jednání 8. zasedání 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 3: Zápis a usnesení 7/2017 ze dne 14. 11. 2017 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 4: Místní vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

Výsledek hlasování: Pro-4, proti-2, zdržel se- 1 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 5: Vyrovnaný rozpočet obce Pšánky na rok 2018 v části příjmové 

1 181 700,- Kč a v části výdajové 1 181 700,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je 

třídění dle odvětví (paragraf). 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 6: Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 7: Změna v odměňování neuvolněných starostů dle nařízení vlády 

č.318/2017  od 1. 1. 2018 dle zákona č.99/2017 Sb. 

Navýšení odměn pro starostu/ku obce na částku 10 950,- Kč měsíčně 

Výsledek hlasování: Pro-4, proti-1, zdržel se- 2 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 



Usnesení č. 8: Změna v odměňování zastupitelů a předsedy kontrolního a revizního 

výboru. Pro navýšení odměn dle nařízení vlády č.318/2017 od 1. 1. 2018 dle zákona 

č.99/2017 Sb. 

Výsledek hlasování: Pro-1, proti-6, zdržel se- 0 

Usnesení 8. nebylo schváleno 

   

Usnesení č. 9: Úprava rozvojového dokumentu obce Pšánky 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby rozpočtové opatření č.7/2017 a 

rozpočtová opatření prováděná v roce 2018 schvaluje starostka neomezeně. 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 11: Jmenování inventarizační komise. Zastupitelstvo schvaluje členy 

inventarizační komise. 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

Rozpočtové opatření č 6/2017 

 

 

Zapsala: Zubrová 

Ověřovatelé zápisu: Kloutvorová 

                                     Pavliš 

 

Starostka obce: Žižková 

 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 


