
Usnesení č. 8 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce 

Pšánky, konaného dne 28. 12. 2019 v zasedací místnosti OÚ Pšánky 

od 14.30 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 jako zapisovatelku veřejného zasedání Markétu Vitoulovou. 

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

Ověřovatele zápisu Radku Kubečkovou a Miroslava Poura  

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 8. zasedání OZ. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis č. 7 / 2019 zastupitelstva obce Pšánky ze dne 12. 12. 2019 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 4 

OZ schválilo vyhodnocení záměru obce – pronájem obecního hostince ve Pšánkách č.p. 12. 

OZ projednalo 2 podané žádosti a následně vyhodnotilo záměr ve prospěch nového pana 

hospodského z důvodu jeho dřívějšího bydliště v obci Pšánky a kladného vztahu k rozvoji 

kulturních činností v obci Pšánky. 

OZ pověřuje starostu sepsáním nové smlouvy o pronájmu obecního hostince ve Pšánkách 

č.p. 12. od 1. 1. 2020. 

OZ pověřuje starostu obce Pšánky sepsáním Výpovědi nájemní smlouvy dohodou 

k 31. 12. 2019 se současnou nájemkyní, která o ukončení nájemní smlouvy zažádala. 

Výsledek hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1. 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar na úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy, 

základní školy a střední školy Daneta, s.r.o. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

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

Ověřovatelé: Radka Kubečková ……………………………… 

Miroslav Pour  ……………………………… Vyvěšeno: ………….……………. 

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


