
Usnesení č. 4/ 2018 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Pšánky,    

konaného dne 3. 5. 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, Poura Miroslava 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

              Usnesení č. 2 : Program jednání 4. Zasedání 

              Výsledek hlasování: Pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 3: Zápis a usnesení 3/2018 ze dne 4. 4. 2018 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Pšánky schválilo návrh obecní vlajky č.7 a znaku 

č.7/3 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno  

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Pšánky schvaluje zadání poptávky na sekání 

obecních pozemků 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

Usnesení č. 6:  Starostka obce předložila zastupitelstvu obce Příkazní smlouvu 

uzavřenou dle§2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi Obcí 

Pšánky a firmou Prodin a.s. sídlo Pardubice, Jiráskova 1696.). Předmětem smlouvy je 

administrace podpořené žádosti o dotaci z programu MMR Podpora a rozvoj venkova 

2018, dotační titul č. 5 Podpora obnovy místních komunikací. Zastupitelstvo obce 

schvaluje příkazní smlouvu a pověřuje starostku obce k podpisu. Dále zastupitelstvo 

obce schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy ID 

117D815009251, název akce Obnova živičného krytu MK 3c Pšánky. 

Výsledek hlasování: Pro-7, proti-0, zdržel se- 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 Zastupitelstvo  bere na vědomí : Rozpočtové opatření č2  

 Zapsala: Zubrová                                                 Ověřovatelé zápisu: Hvězdová, Pour 

Starostka obce: Žižková   

 

Vyvěšeno: 6.5.2018                                                                Sejmuto: 


