
Zápis - usnesení 

z 21. zasedání rady obce Pstruží, konané 20.7.2020 

v 16 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 4 čl. rady 

Omluven: J. Bražina 

Ověřovatel:    V. Běčák 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Smlouva o zřízení věcného břemene 

3.2 Poskytnutí příspěvku DČOV 

3.3 Smlouva o nájmu části objektu čp. 350 

3.4 Veřejné osvětlení podél silnice II/483 

3.5 Darovací smlouva TJ Sokol Pstruží 

3.6 Rozpočtové opatření č. 5 

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 schválila úplatnou Smlouvu o zřízení věcného břemene pro zemní vedení NNk 

v k.ú. Pstruží mezi Obcí Pstruží a ČEZ Distribuce s.r.o. Věcné břemeno se podle této smlouvy 

zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 4 000,- Kč. Rada pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy.  

 Schváleno všemi hlasy. 

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

Rudolfem Kaňou. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

  Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada projednala a schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Pstruží a p. 

Ing. Renatou Bursíkovou. Předmětem smlouvy je provozování cukrárny, kavárny, prodejny 

potravin, výroba dezertů a studených pokrmů. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada projednala nabídky na zhotovení veřejného osvětlení podél silnice II/483 a schválila 

Smlouvu o dílo mezi Obcí Pstruží a G + V Elektro Trading s.r.o. Rada pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

 Schváleno 3 hlasy, 1 se zdržel hlasování. 

3.5 Rada schválila dar ve výši 20 000,- Kč TJ Sokol Pstruží na zajištění oslav 90, výročí TJ 

Sokol. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy 

3.6 Rada schválila rozpočtové opatření č. 5, které vede k rozpočtové změně. 

 Schváleno všemi hlasy. 

 



 

 

4. Informace a sdělení 

5. Diskuze 

 

6. Závěr 

Zasedání rady obce bylo ukončeno po projednání všech bodů programu v 16.45 hodin.  

 

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

ověřovatel       Rudolf Kaňa, místostarosta 

 

Zapsal: Rudolf Kaňa 

 


