
Usnesení č. 1/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva 

obce Pšánky, konaného dne 16. 3. 2018 v hostinci u Růženky 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 Hvězdovou Hanu, 

ověřovateli zápisu Kloutvora Vladislava, Poura Miroslava 

Výsledek hlasování: Pro-4, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 2 : Program jednání 1. zasedání 

Výsledek hlasování: Pro-4, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 3: Zápis a usnesení 8/2017 ze dne 21. 12. 2017 

Výsledek hlasování: Pro-4, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Pšánky schválilo, aby byl učiněn návrh na ukončení 

veřejnoprávní smlouvy na přestupkovou agendu dohodou. Navržený termín  

ukončení stávající veřejnoprávní smlouvy musí korespondovat s termínem, kdy  

rozhodnutí  Krajského úřadu  Královéhradeckého kraje s udělením souhlasu k nové 

veřejnoprávní smlouvě  nabyde  právní moci. Zastupitelstvo obce Pšánky uložilo 

starostce obce, aby podepsala příslušnou  dohodu o  ukončení  veřejnoprávní 

smlouvy 

Výsledek hlasování: Pro-4, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Pšánky  schválilo nový návrh veřejnoprávní smlouvy na 

výkon přestupkové agendy v souladu se zákony č. 250/2016 a 251/2016 Sb., v platném znění. 

V závěru Zastupitelstvo obce Pšánky  schválilo, že se vždy bude navyšovat úhrada za výkon 

této agendy v případě, že změní počet obyvatel nejméně o 10 k 1. 1. daného roku. 

Zastupitelstvo obce Pšánky  uložilo starostce obce, aby podepsala příslušnou veřejnoprávní 

smlouvu. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 6: Žádost o povolení pořádání soukromých neziskových akcí v termínu 



od 28. 4. 2018 do 1. 11. 2018  

 

Výsledek hlasování: Pro-2, proti-0, zdržel se- 2 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 

Rozpočtové opatření č. 7/2017 a č. 1/2018 

 

 

Zapsala: Hvězdová 

Ověřovatelé zápisu: Kloutvor 

                                     Pour 

 

Starostka obce: Žižková 

 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 


