
Zápis - usnesení 

z 8. zasedání rady obce Pstruží, konané 3.6.2019 

v 16.00 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 4 čl. rady 

Omluven: Kresta L. 

Ověřovatel:    Běčák V. 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Rozpočtové opatření č. 4 

3.2 Darovací smlouva na „Kolo – běh“ Frýdlantskem 

3.3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

3.4 Žádost TJ Sokol Pstruží na dresy pro nohejbalisty 

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 rozpočtové opatření č. 4/2019, které vede k rozpočtové změně. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada schválila dar ve výši 2 000,- Kč na pořádání závodu „Kolo – běh Frýdlantskem n. O.“Rada 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada projednala a schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby mezi Obcí Pstruží a ČEZ Distribuce a. s.  zastoupenou na základě plné moci fy Arpex 

Moravia s.r.o. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene bude úplatná za jednorázovou úhradu ve 

výši 4 000,- Kč. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada schválila dar ve výši 5 000,- Kč na dresy nohejbalovému oddílu TJ Sokol Pstruží a souhlasí 

s použitím znaku obce na těchto dresech. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

4. Informace a sdělení 

Informace p. starosty jak pokračuje přístavba školy a jak probíhá příprava na výstavbu chodníku okolo 

hlavní silnice – Frýdlant - Nová Dědina – Pstruží. 

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 


