
Zápis - usnesení 

z 46. zasedání rady obce Pstruží, konané 4.4.2022 

v 16.00 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 5 čl. rady 

Omluven: V. Běčák 

Ověřovatel:   J. Bražina 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3.   Hlavní body programu 

3.1 Smlouva zřízení věcného břemene ČEZ – obec (parc. č. 1542) 

3.2 Dodatek č. 2 – Smlouvy o dílo Pstruží zatrubnění příkopy vč. pochůzí plochy 

3.3 Finanční dar 

3.4 Pronájem elektronické úřední desky 

3.5 Renovace dřevěného obložení a jeho součástí Obecní dům č.p. 350 

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 schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Pstruží a ČEZ 

Distribuce, a. s. Rozsah věcného břemene je podle této smlouvy vymezen v geometrickém plánu č. 1963–

1141/2021. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 5 000,- Kč. 

Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

• Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada projednala a schválila Dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi Obcí Pstruží a Bezan s.r.o. ke Smlouvě 

o dílo „Pstruží zatrubnění příkopy vč. pochůzí plochy“. Rada pověřuje starostu k popisu smlouvy. 

• Schváleno všemi hlasy. 

3.3. Rada schválila finanční dar ve výši 5 000,- Kč obecně prospěšné společnosti „Žebřík“. Rada pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

• Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada projednala a schválila pořízení elektronické úřední desky od fa Galileo formou pronájmu. Rada 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

• Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada projednala a schválila provedení renovace dřevěného obložení a veškerých dřevěných součástí 

Obecního domu č.p. 350 dle cenové nabídky. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

• Schváleno všemi hlasy. 

4. Informace a sdělení 

5. Diskuze 

6. Závěr 

Zasedání rady obce bylo ukončeno po projednání všech bodů programu v 17.45 hodin.  

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

ověřovatel       Rudolf Kaňa, místostarosta 

Zapsal: Rudolf Kaňa 

 


