
Zápis - usnesení 

z 11. zasedání rady obce Pstruží, konané 21.10.2019 

v 16.00 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 5 čl. rady 

Omluven: - 

Ověřovatel:    Běčák V. 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Příkazní smlouva na administraci veř. zakázky – Chodník 

3.2 Dohoda o úpravě práv a povinností vlastníků vodovodu 

3.3 Zimní údržba chodníků v obci 

3.4 Bezpečnost na komunikacích – radary 

3.5 Finanční příspěvek mobilní hospic Strom života 

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 Příkazní smlouvu mezi obcí Pstruží a INNOVA Int s.r.o. na zajištění 

administrace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vybudování chodníku podél silnice II/483 po 

odbočky na Pstruží“. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada projednala a schválila „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů 

provozně souvisejících“. Dohoda se uzavírá mezi obcí Pstruží a Severomoravskými vodovody a 

kanalizacemi Ostrava a. s., a předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou 

účastníků dohody v souvislostí se zajištěním plynulého a bezpečného provozu vodovodů provozně 

souvisejících. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada odsouhlasila koupi mechanizace na zimní údržbu chodníku v obci Pstruží.  

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada projednala a odsouhlasila zakoupení radarů na měření rychlosti na hlavní komunikaci v obci 

Pstruží. Rada souhlasí s pořízením a montáží retardéru – zpomalovače na některé obecní komunikace. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada schválila finanční podporu pro mobilní hospic „Andělé Stromu života p.s.“ ve výši 5 000,- 

Kč na rok 2020. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

4. Informace a sdělení 

Informace p. starosty o problémech s přípravou na provádění zimní údržby komunikací a chodníků 

v roce 2019/2020. 

5. Diskuze 

6. Závěr 

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

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

…………………………………   ………………………………. 

ověřovatel       Rudolf Kaňa, místostarosta 

Zapsal: Rudolf Kaňa 



 


