
Usnesení č. 1 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce 

Pšánky, konaného dne 17. 1. 2019 v zasedací místnosti OÚ Pšánky od 

18:30 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 jako zapisovatelku veřejného zasedání Markétu Vitoulovou 

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Ověřovatele zápisu Martina Pavliše a Hanu Hvězdovou   

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání  1.zasedání OZ 

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis č. 9/2018 zastupitelstva obce Pšánky  ze dne 10. 12. 2018 

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předání seznamů majetku obce Inventarizační komisi. 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na počet, vzhled a cenu Obecních symbolů. 

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

  



Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smluv a provedení ostatních úkonů 

v rámci zajištění výroby Obecních symbolů. 

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření 7/2018  

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí finančního daru pro ZŠ a MŠ Skřivany na 

Lyžařský výchovně vzdělávací kurz pro žáka obce Pšánky. 

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce zamítá účast na akci „Vlajka pro Tibet“ 

Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 1, zdržel se: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno   

 

 

 

 

Zapsala: Markéta Vitoulová ……………………………… 

Ověřovatelé: Martin Pavliš ……………………………… 

 Hana Hvězdová ……………………………… 

Vyvěšeno: ………….……………. 

Sejmuto: ………….……………. 


