
Usnesení č. 2/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva 

obce Pšánky, konaného dne 26. 3. 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 Hvězdovou Hanu, Pavliše Martina 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 2 : Program jednání 2. zasedání 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 3: Zápis a usnesení 1/2018 ze dne 16. 3. 2018 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Pšánky schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje - Dotace na individuální účel - jednorázová akce 18R6/02  

Obecní symbol pro Pšánky. 

Výsledek hlasování: Pro-4, proti-2, zdržel se- 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Pšánky po projednání neschválilo žádost Linky  

bezpečí o finanční příspěvek 

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

Usnesení č. 5 nebylo schváleno 

 

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu 

osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a pověřuje starostku obce k podepsání 

smlouvy. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 



Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zadání projektu na 

opravu přístřešku p. č. 83/1 a zajištění převodu pozemku p. č. 572/2, který je 

vlastnictvím Státního pozemkového úřadu ČR. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schválilo vykácení polomů v Kamenici a rekultivaci 

porostu. Pověřilo starostku obce k přijetí žádostí od občanů. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu vjezdu před hasičskou zbrojnicí. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce neschválilo uzavření účelové komunikace p. č. 

561/1 spojovací polní cesty na Petrovičky. 

Výsledek hlasování: Pro-3, proti-3, zdržel se- 0 

Usnesení č. 10 nebylo schváleno 

 

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání prázdninových akcí v termínu 

28. 4. – 29. 7. 2018 a povoluje pálení ohně 30. 4. 2018. Jedná se o akce v č. p. 37. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

Zapsala: Zubrová 

Ověřovatelé zápisu: Hvězdová 

                                     Pavliš 

 

Starostka obce: Žižková 

 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:      

 

 

 

 

 

 

 


