
Zápis - usnesení 

z 2. zasedání rady obce Pstruží, konané 12.11.2018 

v 16.00 hodin v kanceláři starosty 

 

Přítomni: 4 čl. rady 

Omluven: L. Kresta 

Ověřovatel:    V. Běčák 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Mimořádný příspěvek ZŠ a MŠ Pstruží – počítače 

3.2 Příkazní smlouva výběrové řízení Přístavba ZŠ a MŠ 

3.3 Příspěvek TJ Sokol Pstruží volejbal – potisk dresů logem obce 

3.4 Smlouva o provozu dopravního prostředku – zimní údržba komunikací 

3.5 Smlouva o zajištění zimní údržby chodníků AVE 

3.6 Přeložka vodovodního řadu z důvodu plánované přístavby ZŠ a MŠ 

3.7 Rozpočtové opatření č. 7/2018 

4.   Informace a sdělení 

5.   Diskuze 

6.   Závěr 

 

1. Zahájení 
Zasedání rady obce Pstruží zahájil a řídil starosta obce Ing. Milan Vaněk, který seznámil přítomné s 

body programu. Jednotlivé body byly schváleny všemi hlasy členů rady.     

2. Kontrola úkolů 

Úkoly z minulé rady jsou splněny.  

3. Hlavní body programu 

3.1 Rada projednala a schválila navýšení příspěvku na provoz Základní a mateřské školy ve Pstruží 

pro rok 2018 o 150 000,- Kč. Příspěvek je na vybavení počítačové učebny dle nabídky fy Systém 

kontrol s.r.o. Částka bude uhrazena po předložní faktury. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2  Rada projednala a schválila Příkazní smlouvu mezi obcí Pstruží a INNOVA Int. s.r.o. na zajištění 

administrace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přístavba ZŠ Pstruží“. Rada pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada schválila dar ve výši 6 000,- Kč na potisk reprezentačních dresů volejbalovému družstvu TJ 

Sokol Pstruží. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada projednala a schválila Smlouvu o provozu dopravního prostředku mezi obcí Pstruží a 

Literákem Jiřím. Předmětem smlouvy je zajišťování zimní údržby komunikací dle požadavků a 

pokynů objednavatele v zimním období od 1.11. do 31.5. příslušného roku. Smlouva je uzavřena na 

období 2018 – 2022. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada schválila Smlouvu o poskytování služeb mezi obcí Pstruží a AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o. Předmětem smlouvy je zajištění zimní údržby chodníků od 1.11.2018 do 31.3.2019. Rada 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.6  Rada schválila realizaci přeložky vodovodního řadu z důvodu plánované přístavby ZŠ a MŠ. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.7  Rada schválila rozpočtové opatření č. 7/2018, které vede k rozpočtové změně. 

 Schváleno všemi hlasy. 

 

 



 

 

 

4. Informace a sdělení 

 

Informace p. starosty jak pokračuje stavební řízení k výstavbě chodníku okolo silnice z Frýdlantu na 

Pstruží. 

 

5. Diskuze 

 

6. Závěr 

Zasedání rady obce bylo ukončeno po projednání všech bodů programu v 18.20 hodin.  

 

 

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

 

 

………………………………… 

Rudolf Kaňa, místostarosta 

…………………………… 

 ověřovatel  

 

Zapsal: Rudolf Kaňa 


