
Zápis - usnesení 

z 12. zasedání rady obce Pstruží, konané 18.11.2019 

v 16.00 hodin v kanceláři starosty 

 

Přítomni: 3 čl. rady 

Omluven: Bražina Jiří, Běčák Vít 

Ověřovatel:    Kresta Libor 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Smlouva o příspěvku z rozpočtu obce 

3.2 Likvidace potravinářských olejů 

3.3 Rozpočtové opatření č. 7 

3.4 Dodatek č. 1 – Přístavba a stavební úpravy ZŠ Pstruží 

3.5 Finanční dary 

3.6 Zadávací podmínky pro výběrové řízení 

3.7 Zimní údržba obecních komunikací 

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 žádost p. Šiguta Václava o poskytnutí finančního příspěvku na 

vybudování domácí čistírny odpadních vod. P. Šigut splňuje všechna kritéria schválena radou 

a proto rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 40 000,- Kč. Rada pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada projednala a schválila Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů mezi Obcí Pstruží 

a Trafin Oil a. s. Předmětem smlouvy je poskytnutí dohodnutý počet sběrných nádob o 

objemu 240 l na ukládání upotřebených potravinářských olejů a tuků. Rada pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada schválila rozpočtové opatření č. 7, které vede k rozpočtové změně. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada projednala a schválila Dodatek č. 1 – ke Smlouvě o dílo „Přestavba a stavební 

úpravy ZŠ Pstruží“. Rada pověřuje starostu k podpisu dodatku. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada schválila dar ve výši 3 000,- Kč TJ Sokol Pstruží na 2 turnaje v nohejbale. Rada 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.6 Rada schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na chodník okolo silnice II/483 a 

hodnotící komisi pro výběrové řízení (Ing. Milan Vaněk, Rudolf Kaňa, Vít Běčák). 

 Schváleno všemi hlasy. 



3.7 Rada schválila Smlouvu mezi Obcí Pstruží a p. P. Krkoškou o provádění zimní údržby 

obecních komunikací. 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  hodin.  

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

ověřovatel       Rudolf Kaňa, místostarosta 

Zapsal: Rudolf Kaňa 

 


