
Zápis - usnesení 

z 14. zasedání rady obce Pstruží, konané 12.2.2020 

v 17.45 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 4 čl. rady 

Omluven: Běčák Vít 

Ověřovatel:    Bražina Jiří 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Uvolnění p. Mgr. R. Závodné z pracovního poměru ředitelky MŠ a ZŠ 

3.2 Příloha ke smlouvě o dílo, při nakládání s odpadem mezi Obcí Pstruží a Frýdeckou 

skládkou 

3.3 Inventarizační zpráva 

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 obce projednala a schválila uvolnění paní Mgr. Radmily Závodné z pracovního 

místa ředitelky Základní školy a Mateřské školy Pstruží z důvodu vzdání se funkce ředitele 

k 31.7.2020. Rada vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní a Mateřské školy Pstruží s předpokládaným nástupem do funkce 1.8.2020. Rada 

pověřuje starostu: 

- požádat Krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou radu o určení členů konkurzní 

komise 

- vyzvat ředitelku Základní školy a Mateřské školy Pstruží, aby zorganizovala volbu zástupce 

z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila je zřizovateli zápisem 

o volbě, včetně zástupce školské rady 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada projednala a schválila Přílohu č. 1 ke Smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při 

nakládání s komunálním odpadem a odpadem stavebním, uzavřenou mezi spol. Frýdecká 

skládka a. s. a Obcí Pstruží. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada projednala a schválila Inventarizační zprávu obsahující inventarizaci veškerého 

majetku obce Pstruží k 31.12.2019. 

 Schváleno všemi hlasy. 

4. Informace a sdělení, 5. Diskuze, 6. Závěr 

Zasedání rady obce bylo ukončeno po projednání všech bodů programu v 18.30 hodin.  

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

…………………………………   ………………………………. 

ověřovatel       Rudolf Kaňa, místostarosta 

Zapsal: Rudolf Kaňa 



 


