
Zápis - usnesení 

z 20. zasedání rady obce Pstruží, konané 29.6.2020 

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 Závěrka ZŠ a MŠ Pstruží, příspěvkové organizace 

3.2 Veřejné osvětlení kolem chodníku u silnice II/483 

3.3 Prodej vodovodu (bývalé JZD) 

3.4 Výměna kontejnerů na papír – horní výsyp 

3.5 Rozpočtové opatření č. 4 

3.6 Darovací smlouva Koloběh, Vlčárna 

3.7 Čistička – dotace 

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 závěrku Základní školy a mateřské školy Pstruží, příspěvkové 

organizace, sestavenou k 31.12.2019. Rada schvaluje, aby zbývající částka byla uložena do 

rezervního fondu. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada souhlasí s vybudováním veřejného osvětlení chodníku podél silnice II/483 po 

odbočku na Pstruží, ale pouze v k.ú. Pstruží. 

  Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada projednala a schválila Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníku 

vodovodu provozně souvisejících mezi Obcí Pstruží a BEMADE s.r.o. Rada pověřuje starostu 

k podpisu Dohody a pověřuje starostu k jednání o podmínkách prodeje vodovodu „Pstruží – 

Sever“. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada souhlasí s výměnou kontejnerů na papír. Kontejnery s horním výsypem budou 

poskytnuty Frýdeckou skládkou formou pronájmu. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada schválila rozpočtové opatření č. 4, které vede k rozpočtové změně. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.6 Rada schválila dar ve výši 2 000,- Kč „Kolo – běh“ Frýdlantem a 20 000,- Kč na zajištění 

kulturních akcí pořádaných ve spolupráci s obcí. Rada pověřuje starostu k podpisu smluv. 

 Schváleno všemi hlasy. 



3.7 Rada projednala žádost p. R. Onderky o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování 

domovní ČOV. Pan Onderka splňuje kritéria schválení radou, a proto rada souhlasí 

s poskytnutím příspěvku ve výši 40 000,- Kč. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

 

 

4. Informace a sdělení 

Informace p. Bražiny, že 29.8.2020 se bude konat oslava 90, let založení TJ Sokol Pstruží. 

 

 5. Diskuze 

P. Kresta tlumočil požadavek p. Pečenkové na setkání a představení nového ředitele ZŠ a 

požadavek na návštěvu školy a školky. 

 6. Závěr 

Zasedání rady obce bylo ukončeno po projednání všech bodů programu v 17.45 hodin.  

 

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

ověřovatel       Rudolf Kaňa, místostarosta 

 

Zapsal: Rudolf Kaňa 

 


