
USNESENÍ č. 16 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pstruží konaného dne 30.3.2022 

Zastupitelstvo obce Pstruží pod číslem 

119/16/2022 

– volí ověřovatele zápisu: Mgr. Kamila Štěrbová, Zdeněk Huser 

– volí návrhovou komisi: Mgr. Adam Šigut, Radim Knebel 

– schválilo program zastupitelstva s doplněním bodu: 

Stanovení počtů členů obecního zastupitelstva na volební období 2022 – 2026 

Dodatek k vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

120/16/2022 - vzalo na vědomí informaci starosty obce o činnosti obecního úřadu od posledního      

zasedání zastupitelstva. 

 

121/16/2022 – a) schválilo prodej obecního pozemku p.č. 1549/55 k.ú. Pstruží vzniklého dělením 

pozemku p.č. 1549/1 k.ú. Pstruží, a to na základě geometrického plánu č. 1954-57/2021 o 

výměře773 m3 za cenu: 1 000,- Kč/m2 

OZ pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

b) neschválilo prodej obecních pozemků p.č. 1497/5 k.ú. Pstruží o výměře 34 m2 a p.č.1497/4 k.ú. 

Pstruží o výměře 1 330 m2, které vznikly dělením pozemku p.č. 1497 k.ú. Pstruží na základě 

geometrického plánu č. 1897-80/2020. 

 

 

122/16/2022 – schválilo stanovení výjimečných případů při nichž je doba nočního klidu vymezena 

na dobu kratší, a to od 2 h. do 6 h. v následujících případech 21.5.2022, 28.5.2022 a 4.6.2022 nad 

rámec schválené vyhlášky. 

OZ pověřuje radu obce ke schvalování výjimek z doby nočního klidu. 

 

123/16/2022 – schválilo v souladu s ustanovením § 67 zákona 128/2000 Sb. O obcích (obecních 

zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, že pro volební období 2022 – 2026 bude do 

zastupitelstva obce Pstruží voleno 11 členů zastupitelstva 

 

124/16/2022 – schválilo na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, dodatek č.1 úprava čl.7 o bod 2c, se zpětnou účinnosti od 1.1.2022. 

 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 

v obci a která se v průběhu celého příslušného kalendářního roku v obci nezdržuje.  

 

 Ostatní články obecně závazné vyhlášky č.3/2021 zůstávají neměnné. 

 

 

 

 

 

 

____________________     _____________________ 

 Rudolf Kaňa       Ing. Milan Vaněk 

 místostarosta       starosta 

 


