
 

 

Usnesení č. 3 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce 

Pšánky, konaného dne 10. 6. 2021 v zasedací místnosti OÚ Pšánky od 

18.00hod. 

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:  Hanu Hvězdovou a Martinu Zubrovou  

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání 3. zasedání OZ. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

Usnesení č. 3  

Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis č. 2 / 2021 zastupitelstva obce Pšánky ze dne 21. 5. 2021. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Usnesení č. 4 

Starosta obce předložil zastupitelům Závěrečný účet obce za rok 2020, jehož návrh byl 

nejméně po dobu 15 dní řádně vyvěšen na úřední desce obce a k uvedenému nebyly 

vzneseny žádné připomínky ani námitky. 

ZO schvaluje Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 



 

 

Usnesení č. 5 

Starosta obce předložil ke schválení účetní závěrku k 31. 12. 2020 a hospodářský výsledek 

obce za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 427 111,56 Kč (viz příloha: 

výsledovka za rok 2020). 

ZO schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2020 a hospodářský výsledek obce za účetní období 

2020 ve výši 427 111,56 Kč. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh termínu 28. 8. 2021 ke konání akce „Dětský den“. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Pšánky schvaluje přistoupení obce k Paktu starostů a primátorů. 

Zastupitelstvo obce Pšánky podporuje uzavření Dohody mezi společností ENVIROS, s.r.o., se 

sídlem Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, IČO: 61503240 a Hradecký venkov o.p.s., na 

zpracování díla Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima skupiny obcí Hradecký venkov 

(SECAP). Obec Pšánky bere na vědomí, že Akční plán vzniká jako součást projektu CEESEU a 

podporuje aktivity tohoto projektu, do kterých se bude aktivně zapojovat. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

 

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

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

Martina Zubrová ……………………………. Vyvěšeno: 22. 6. 2021 

Starosta obce Ing. Václav Zubr, Ph.D. ……………………………. Sejmuto: ……………………. 


