
Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Pšánky 

konaného 9. 2. 2017 od 19 hodin na OÚ 

 

Přítomní členové zastupitelstva obce: Žižková Soňa, Hvězdová Hana,  Kloutvorová Renáta, 

Pavliš Martin, Zubrová Martina. 

Omluveni: Kloutvor Vladislav, Pour Miroslav 

 

Navržený program jednání:1.) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu                                                                                                                                                                                                             

                                                   2.) Rozpočtové opatření 

                                                   3.) Kolaudace Polyfunkčního domu                                                          

                                                   4.) Žádost o nový kotel do obecního bytu 

                                                   5.)Dopravní značky na místní komunikaci 

                                                   6.)Diskuze 

                                                    

I. Starostka zahájila jednání. Oznámila, že veřejné zasedání bylo předem ohlášeno a vyvěšeno 

na úřední desce 31. 1. 2017 a zastupitelé byli informováni o konání formou SMS zprávy. 

Starostka konstatovala, že OZ je usnášení schopné, jelikož se ho účastní pět zastupitelů, tj. 

71,42%. 

 Nepřítomni a omluveni: Kloutvor Vladislav, Pour Miroslav. 

  
II. Jako zapisovatelka byla zvolena pěti hlasy: Zubrová Martina 

 Výsledek hlasování: Pro  - pět , proti  -  nula , zdržel se – nula. 

 Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pěti hlasy: Kloutvorová Renáta, Hvězdová  

 Výsledek hlasování: Pro – pět, proti- nula, zdržel se- nula. 

III. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu jednání a požádala o jeho 

doplnění. Program nebyl doplněn. Zastupitelstvo obce schválilo jednání dle navrženého 

programu. 



 

                     Výsledek hlasování: Pro – pět, proti - nula, zdržel se - nula 

Po přečtení minulého zápisu starostka oznámila, že jednala s panem Bezvodou, ohledně 

poškozeného stolu v hostinci. Jedná se o reklamaci. Pan Bezvoda přislíbil, že reklamaci bude 

řešit. Dále seznámila přítomné, že v hostinci je rozbité čidlo na pánských záchodech. Zajišťuje 

reklamaci. 

  Zastupitelstvo schvaluje zápis a usnesení č. 9. z 30. 12. 2016. 

                   Výsledek hlasování: Pro  - pět , proti  -  nula , zdržel se – nula. 

1.) Starostka obce předložila zastupitelstvu obce Dohodu o vytvoření školského obvodu 

spádové mateřské školy Petrovice. Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vytvoření 

školského obvodu spádové mateřské školy Petrovice a obcí Pšánky. Pověřuje starostku obce 

k podepsání smlouvy. 

                          Výsledek hlasování: Pro – pět, proti - nula, zdržel se - nula.  

       2.) Starostka obce dala k nahlédnutí rozpočtové opatření č. 8. 

34 100 Kč-  dorovnání výdajů 
8 500,- Kč- navýšení příjmů nájemné byty 
100,- Kč- navýšení výdajů odvoz odpadu  
7 000,-Kč- navýšení výdajů DoPP úklid obce 
2 500,- Kč- navýšení výdajů materiál k výsadbě stromků 
500,- Kč- navýšení výdajů refundace mzdy - Zubrová 
2 500,- Kč- navýšení výdajů kvůli DoPP instalace VT a daně z DoPP na volby 
500,- Kč- navýšení výdajů refundace mzdy - Zubrová 
-2 000,- Kč- dorovnání výdajů na volby 
-1 500,- Kč- dorovnání výdajů na volby 
16 000,- Kč- navýšení výdajů kvůli Fa na hadice a spojky pro hasiče (dáno na obec) 
4000,- Kč- výdaje na el. energii 
12 000,- Kč- navýšení výdajů kvůli Fa na klempířské práce na rybárně 
1000,-Kč- navýšení výdajů na občerstvení pro občany 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8. 

3.) Dále starostka předložila zastupitelstvu protokol kolaudace Polyfunkčního domu.  

        4.) Starostka obce seznámila přítomné s žádostí paní Pavlišové Veroniky. Jedná se o 

zakoupení nového plynového kotle do obecního bytu. Kotel byl několikrát opravován a byla 

doporučena jeho výměna. Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostku obce k nákupu a 

zajištění montáže plynového kotle do obecního bytu. 

           Výsledek hlasování: Pro  - pět , proti  -  nula , zdržel se – nula. 



       5.) Dále byl v programu jednání umístění značky jednosměrné silnice na obecní 

komunikaci k nové zástavbě. Starostka obce seznámila zastupitelstvo s průběhem vyřizování 

žádosti. Žádost byla podána na odbor dopravy v Hradci Králové. Čeká se na vyjádření, které 

trvá asi 3 měsíce. 

       6.) Po krátké diskuzi starostka obce jednání ukončila. 

Zapsala: Zubrová 

Ověřovatelé zápisu: Kloutvorová   

                                     Hvězdová                                   

 

 

 


