
Zápis č. 5/2015ze zasedání zastupitelstva obce Pšánky 

konaného 25. 6. 2015 v hasičské klubovně od 19 hodin. 

Přítomní členové zastupitelstva obce: Žižková Soňa, Hvězdová Hana, Zubrová Martina, 

Kloutvorová Renáta, Kloutvor Vladislav, Pour Miroslav. 

Omluven: Pavliš Martin 

Navržený program jednání:  

1.)Rozpočtové opatření č. 3  + č . 4 
2.) Hostinec 
3.) Vyhláška odpady 
4.) Smlouva s fi. A.S.A 
5.) Eko- Kom 
6.) Odkup pozemku u hostince 
7.) Stížnost pana Flégla 
8.) Územní plán 
 
 
 
 
 

I. Starostkaobce zahájila jednání. Jako zapisovatelku zastupitelstvo obce určilo 

Zubrovou Martinu. Výsledek hlasování:Pro- šest, proti- nula, zdržel se- nula. Jako 

ověřovatele zápisu určilo zastupitelstvo obce Kloutvora Vladislava , Kloutvorovou 

Renátu.Výsledek hlasování: Pro- šest, proti- nula, zdržel se- nula. 

II. Zastupitelstvo obce schválilo jednání dle navrženého programu. Výsledek 

hlasování: Pro- šest, proti- nula, zdržel se- nula. 

III. Jednání dle schváleného programu 

1.) Starostka obce předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 3. OZ vzalo na vědomí 

rozpočtové opatření č. 3.a 1.) 

 Starostka obce předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4. Zastupitelstvo 

obce schválilo rozpočtové opatření č. 4. Výsledek hlasování: Pro- šest, proti- nula, 

zdržel se- nula. 

 

2.) Dále starostka obce předložila zastupitelstvu fakturu vodného v hostinci. Zastupitelstvo 

obce schválilo částku 500,- Kč, jako příspěvek na vodné z důvodu přestavby hostince. 

Výsledek hlasování: Pro- šest, proti- nula, zdržel se- nula. V případě, že nájemce hostince pan 

Táborský neproplatí vyúčtování vodného v hostinci, schvaluje zastupitelstvo obce Pšánky 

výpověď z nájmu. Dále zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy o 



pronájmu hostince čp. 12 s novým zájemcem panem Martinem Matušem. Záměr obce 

opronájmu hostince č.p.12 byl vyvěšen na úřední desce dne 8. 6. 2015 na základě výpovědi  

pana Táborského.Výsledek hlasování: Pro- šest, proti- nula, zdržel se- nula. 

3.) Obecnímu zastupitelstvu starostka obce dala k nahlédnutí Obecně závaznou vyhlášku 

č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu. Vyhláška bude zaslána k posouzení paní 

Mgr. Haně Jansové,odd. dozoru MV.  

4.) Starostka obce předložila zastupitelstvu obce návrh smlouvy s firmou A.S.A. spol. s.r.o. 

provozovna Lodín. Jedná se o smlouvu o zajištění služby v oblasti nakládání s komunálním 

odpadem. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy.Výsledek hlasování: 

Pro- šest, proti- nula, zdržel se- nula. 

5.)  Dále starostka obce předložila OZ podepsanou ,, Smlouvu o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů“ s firmou Eko – Kom, a.s.  Smlouva byla podepsána 16. 6. 2015. 

Kontejnery na třídění odpadu budou dodány v termínu srpen- září. 

6.) Dalším bodem jednání byl návrh na odkoupení pozemku u hostince. OZ pověřuje 

starostku obce k jednání s paní Pazderkovou, majitelkou pozemku a k podepsání 

smlouvy.Výsledek hlasování: Pro- šest, proti- nula, zdržel se- nula. 

7.)  Dále byla OZ předložena stížnost pana Flégla. Jedná se o stížnost ohledně obnažování na 

veřejnosti. Stížnost byla projednána. 

8.)Starostka obce oznámila OZ, že bude nutné zaměřit pozemek sportoviště. Přibližná částka 

na změnu územního plánu bude asi 50 000,- Kč. 

 

 

 

 

Zapsala: Zubrová……………………………………………. 

Ověřovatelé zápisu: Kloutvor……………………… 

                     Kloutvorová………………………. 



 Usnesení č. 5/2015 zastupitelstva obce Pšánky ze dne 25. 6. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Pšánky schválilo šesti hlasy pod bodem č. 

1.) Rozpočtové opatření č 4 

2.)V případě, že nájemce hostince č.p.12 neproplatí vyúčtování vodného v hostinci výpověď 

z nájmu. Pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy s novým zájemcem o pronájem  

hostince čp. 12 , panem Martinem Matušem. Záměr obce opronájmu hostince č.p.12 byl 

vyvěšen na úřední desce dne 8. 6. 2015 na základě výpovědi z nájemní smlouvy pana 

Táborského. 

2.) Podepsání smlouvy s firmou A. S. A. spol. s. r. o., provozovna Lodín 

 

 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.) Rozpočtové opatření č. 3  

 

 

 

Zapsala: Zubrová………………………………. 

Ověřovatelé zápisu: Kloutvor…………………………. 

Kloutvorová……………………. 

 

 

Vyvěšeno: 26. 6. 2015 

Sejmuto: 20. 7. 2015 


