
Zápis - usnesení 

z 18. zasedání rady obce Pstruží, konané 18.5.2020 

v 16 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 5 čl. rady 

Omluven: - 

Ověřovatel:    J. Bražina 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Pstruží 

3.2 Smlouva o zřízení věcného břemene, p.č. 1547/1 

3.3 Smlouva o zřízení věcného břemene kabelové vedení, p.č. 1054/2 

3.4 Smlouva o smlouvě budoucí kabelové vedení p.č. 1542 

3.5 Příspěvek na domácí ČOV 

3.6 Dodatek č. 1 Zpevněné plochy pro kontejnery 

3.7 Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ – hřiště 

3.8 Rozpočtové opatření č. 3/2020 

3.9 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.  

 FM-107-20-MK 

3.10 Smlouva o právu provést stavbu č. FM-105-20-MK 

3.11 Smlouva o výpůjčce č. FM-106-20-MK 

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 výsledky výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Pstruží, konaného 

dne 14.5.2020. Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolském, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, 

jmenuje pana Mgr. Adama Zielinu na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola – příspěvková organizace s účinností od 1.8.2020 na funkční 

období 6 let.  

 Schváleno všemi hlasy. 

Rada obce v souladu s § 166 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 

znění, odvolává paní Mgr. Radmilu Závodnou z funkce ředitelky příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola – příspěvková organizace s účinností od 31.7.2020. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada projednala a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pstruží jako 

povinný z věcného břemene a p. Miroslavem Kotkem a p. Lukášem Kotkem jako oprávnění 



z věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v právu chůze a jízdy přes nemovitost. Věcné 

břemeno uvedené ve smlouvě se zřizuje bezúplatně. Rada pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3. Rada projednala a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti „Pstruží 

1054/2 přípojka NNk“ mezi Obcí Pstruží a ČEZ Distribuce. Smlouva se zřizuje úplatně 

s jednorázovou úhradou ve výši 5 000,- Kč. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada projednala a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby mezi Obcí Pstruží a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem této smlouvy 

je zemní vedení NN za podmínek daných smlouvou a budoucí smlouva o zřízení věcného 

břemene bude úplatná za jednorázovou úhradu ve výši 5 000,- Kč. Rada pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada schválila Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na ČOV mezi Obcí Pstruží a 

Jaromírem Kotkem. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.6 Rada projednala a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „zpevněná plocha pro 

kontejnery“ mezi Obcí Pstruží a fa Pavel Gola. Rada pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.7 Rada souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ a MŠ po realizaci výstavby dětského hřiště. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.8 Rada schválila rozpočtové opatření č. 3, které vede k rozpočtové změně. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.9 Rada projednala a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –  

služebnosti inženýrské sítě č. FM-107-20-MK mezi Obcí Pstruží jako „budoucí strana oprávněná“ a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR- státní příspěvková organizace jako „budoucí strana povinná“. 

Předmětem této smlouvy je SO-401 osvětlení, umístění a provozování inženýrské sítě. Budoucí 

smlouva o zřízení věcného břemene bude úplatná za jednorázovou úhradu ve výši 975,06 Kč bez 

DPH. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.10 Rada schválila Smlouvu o právu provést stavbu č. FM-105-20MK mezi Obcí Pstruží a 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace. Předmětem smlouvy je založení 

práva stavebníka provést v rámci stavby „Chodník podél silnice II/483 po odbočku na Pstruží“ 

práce spojené se stavbou. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.11 Rada schválila Smlouvu o výpůjčce č. FM-106-20-MK mezi Obcí pstruží a Ředitelstvím silnic 

a dálnic, státní příspěvková organizace. Předmětem smlouvy je souhlas s realizací a umístěním 

stavby „Chodník podél silnice II/483, konkrétně na části pozemku p.č. 4461 v k.ú. Frýdlant n. O. 

v rozsahu trvalého záboru 135 m2 a dočasného záboru 100 m2 dle záborového elaborátu. Rada 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

 

4. Informace a sdělení 

4.1 Informace p. starosty ke kolaudaci přístavby MŠ a ZŠ Pstruží a informace, kdy začne výstavba 

chodníku okolo silnice směr Pstruží – Frýdlant n. O. 

 

 

 



 5. Diskuze 

 

 6. Závěr 

Zasedání rady obce bylo ukončeno po projednání všech bodů programu v 18.00 hodin.  

 

 

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

ověřovatel       Rudolf Kaňa, místostarosta 

 

Zapsal: Rudolf Kaňa 

 


