
Zápis - usnesení 

z 15. zasedání rady obce Pstruží, konané 2.3.2020 

v 16 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 4 čl. rady 

Omluven: Kresta Libor 

Ověřovatel:    Běčák Vít 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sběru komunálního odpadu 

3.2 Finanční dary 

3.3 Výběr koordinátora BZOP a TDI akce Vybudování chodníku ……. 

3.4 Realizace stavba Zpevněné plochy pro kontejnery na odpad 

3.5 Jmenování komise konkursního řízení na řed. ZŠ a MŠ 

3.6 Dodatek č. 2  Přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Pstruží 

3.7 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu 

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 „Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění 

odpadu číslo S/61/500338/003/2015“. Rada pověřuje starostu k podpisu. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada schválila dar ve výši 5 000,- Kč organizaci Žebřík o.p.s. a dar ve výši 8 000,- Kč na 

školní ples. Rada pověřuje starostu k podpisu smluv. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada rozhodla vybrat dodavatele a uzavřít Příkazní smlouvu v zadávacím řízení s názvem 

„Služba TDI a koordinátora BOZP k realizaci stavby Výstavba chodníku podél silnice 

II/483.“ Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada projednala a schválila realizaci stavby „Zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný 

odpad a popelnice“. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy s fa Gola Stavex. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada obce v souladu s ustanovením zák. 102 odst. 2  písmena b) / § 99 odst. 2 zákona  č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166  odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o 

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením rady č. 15 ze 

dne 2.3.2020: 

-  složení komise viz příloha 

 Schváleno všemi hlasy. 



3.6 Rada projednala a schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo“přestavba a stavební úpravy 

ZŠ Pstruží.“ Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.7 Rada schválila Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých 

věci a služeb s tímto souvisejících z projektu „Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko 

– Horné Kysuce, ze dne 20.5.2011 mezi Obcí Pstruží a Městem Frýdlant n. O. 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 18.15 hodin.  

 

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

ověřovatel       Rudolf Kaňa, místostarosta 

 

Zapsal: Rudolf Kaňa 

 


