
Usnesení č. 5/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva 

obce Pšánky, konaného dne 26. 6. 2018 v budově 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, Kloutvora Vladislava 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 2 : Program jednání 5. zasedání 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 3: Zápis a usnesení 4/2018 ze dne 3. 5. 2018 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

             Usnesení č. 4:                                                                                                                                 
Zastupitelstvo Obce Pšánky schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017, účetní závěrku obce 
Pšánky za rok 2017 a hospodářský výsledek obce za rok 2017 před zdaněním ve výši 85 
737,98 Kč,- a  opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření 
za rok 2017. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno  

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Pšánky schvaluje Základní pravidla postupů 

souvisejících se zpracováním osobních údajů 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce Pšánky schvaluje Směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu pro Obec Pšánky 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby obec neuhradila částky od 6000,- až 

do 8 500,- Kč, jako dlužnou částku třem webovým stránkám. 

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



Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje kritéria výběrového řízení pro veřejnou 

zakázku „Obnova živičného krytu MK 3c, Pšánky“, schvaluje tříčlennou komisi, dva 

náhradní členy komise a firmy poptávkového řízení. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o úplatný převod 

zemědělského pozemku p.č. 572/2 a pověřuje starostku k podání žádosti. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje počet sedmi zastupitelů pro volby do 

Zastupitelstva obce Pšánky konané ve dnech 5. a 6. října 2018 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

  

Usnesení č11: Zastupitelstvo obce schvaluje  pověření starostky k podepsání smlouvy 

o  neúčelové dotaci na pořízení  znaku obce . 

Výsledek hlasování: Pro-5,proti-1,zdržel se-0 

Usnesení č11 bylo schváleno 

 

 

 

Zapsala: Zubrová 

Ověřovatelé zápisu: Kloutvorová 

                                     Kloutvor 

 

Starostka obce: Žižková 

 

 

Vyvěšeno: 28. 6. 2018 

Sejmuto:      

 

 

 

 

 

 

 


