
Zápis - usnesení 

z 7. zasedání rady obce Pstruží, konané 29.4.2019 

v 16.00 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 5 čl. rady 

Omluven: - 

Ověřovatel:    Kresta L. 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení služebnosti 

3.2 Smlouva o dílo – poradenské služby na dotaci Chodník 

3.3 Žádost o příspěvek okrašlovací spolek Rozhledna – kniha Našly své místo na slunci 

3.4 Žádost o finanční příspěvek Kácení máje 

3.5 Žádost o finanční příspěvek – Linie radosti 

3.6 Žádost o přidělení obecního bytu 

3.7 Rozpočtové opatření č. 3/2019 

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 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

mezi Obcí Pstruží a manžely Bendovými. Předmětem této smlouvy je zřízení vodovodní přípojky – 

protlakem pod obecním pozemkem. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada schválila smlouvu o dílo mezi Obcí Pstruží a společností „Na míru, spol s.r.o.“. Předmětem 

této smlouvy je zhotovení dokumentace potřebné k podání Žádosti o dotaci na projekt „Vybudování 

chodníku podél silnice II/483 po odbočku na Pstruží“, manažerské řízení přípravy a realizace výše 

zmíněného projektu. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada schválila dar ve výši 3 000,- Kč okrašlovacímu spolku Rozhledna na vydání knihy. Rada 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada schválila dar na kácení máje ve výši 5 000,- Kč. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada schválila dar dennímu stacionáři „Linie radosti z.s.“ ve výši 1 000,- Kč. Rada pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.6 Rada projednala žádosti o přidělení obecního bytu od p. Wolskiho Lukáše a p. Krkošky Václava. 

Rada souhlasí s pronájmem bytu p. Václavu Krkoškovi na 2 roky. Rada pověřuje starostu k podpisu 

nájemní smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.7 Rada schválila rozpočtové opatření č. 3/2019, které vede k rozpočtové změně. 

 

 

 

 

 



 

4. Informace a sdělení 

 

5. Diskuze 

 

6. Závěr 

Zasedání rady obce bylo ukončeno po projednání všech bodů programu v 17.15 hodin.  

 

 

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

 

………………………………… 

Rudolf Kaňa, místostarosta 

…………………………… 

 ověřovatel  

Zapsal: Rudolf Kaňa 


