
Zápis - usnesení 

z 9. zasedání rady obce Pstruží, konané 1.7.2019 

v 16.00 hodin v kanceláři starosty 

Přítomni: 5 čl. rady 

Omluven: - 

Ověřovatel:    Bražina J. 

 

Program: 

1.   Zahájení 

2.   Kontrola úkolů 

3. Hlavní body programu 

3.1 Smlouva o zřízení služebnosti – elektrická přípojka NNk v k.ú. Pstruží 

3.2 Smlouva o zřízení služebnosti – elektrická přípojka NNk v k.ú. Pstruží p.č. 1497 

3.3 Dodatek č. 8 ke smlouvě Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horní Kysuce 

3.4 Žádost o příspěvek pro TJ Sokol – turnaje – léto 2019 

3.5 Žádost o poskytnutí příspěvku na stavbu ČOV 

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 projednala a schválila úplatnou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí 

Pstruží a ČEZ Distribuce a. s. zastoupenou na základě plné moci fy ARPEX MORAVA s.r.o. na 

přípojku NNv, NNk Pstruží 1042/20. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 

5 000,- Kč. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.2 Rada schválila úplatnou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Pstruží a 

ČEZ Distribuce a. s. na stavbu „Pstruží, Jež – přeložka NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 

úhradu ve výši 3 000,- Kč. Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.3 Rada projednala a schválila „Dodatek č. 8 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení 

movitých věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko 

- Horné Kysuce ze dne 20.5.2011. Náklady na administraci a technickou správu komunikačního 

systému za období 1.1. – 31.12.2018. jsou ve výši 17 696,25 Kč. Rada pověřuje starostu k podpisu 

dodatku. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.4 Rada schválila tyto dary na tyto akce: 

15.6. 2019 turnaj v nohejbale  1 500,- Kč 

20.7.2019 volejbalový turnaj dvojic 1 500,- Kč 

27.7.2019 turnaj čtyřher v tenise  1 500,- Kč 

7.9.2019 turnaj čtyřher v tenise 1 500,- Kč 

14.9.2019 turnaj v nohejbale  1 500,- Kč 

Rada pověřuje starostu k podpisu smluv. 

 Schváleno všemi hlasy. 

3.5 Rada projednala žádost p. Kočvary o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domácí 

čistírny odpadních vod. P. Kočvara splňuje všechna kritéria schválená radou, a proto rada souhlasí 

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

 Schváleno všemi hlasy. 

 



 

 

3.6 Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 5/2019, 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 17.30 hodin.  

 

 

 

 

       ……………………………….. 

Ing. Milan Vaněk, starosta 

 

 

 

………………………………… 

Rudolf Kaňa, místostarosta 

…………………………… 

 ověřovatel  

Zapsal: Rudolf Kaňa 


