Usneseníč.6.20í0
ze zas€ d ání zastupite|stva
obcGPsáry konaného
dne í5. í2.20í0
v 18:00hodinna obecnímúřadu,P.ažgká137' 25244 Psáry

UsNESENí č.38/6-2o'to
Zastupitelstvo
obce Psáry přualototousnesení:
l.be.e na vědomí
PřednesenouzpÍávustaÍosty
o činnosti
obcé'

usNEsENíč'39/6-20lo
zastupite|sfuo
obcePsárypřija|o
totousnéséní:
|.beře na vědomí
ZpráVyo činnostjfinančního
a kontro|nÍho
výbo.uobce'
||'pověřuie
p.ovedenlmkontrolysou|aduMetodikyobcéPsáry kzadáVán|Veřejnýchzakázek
Kontro|nÍvýbor
pod|ezákonač.137/2006sb'' o Veřejnýchzakázkácha směrn;ceobce Psáry k Í]nančni
kontro|e.

usNESENí č.40/6-20í
o
Zastupite|stvo
obce Psáry přija|ototousnesení:
l.schvaluie
4' rozpočtové
opatřeniobcena rok2010 bez navýšení'
||.pověřuie
Radu obce Psáry příp.schvá|ením
5' rozpočtového
opatřeníobce na rck 20í0 ke koncítohotorokudo
maximá|ní
\/ýše
200.000'-Kč'

usNESENí č.4't16-20ío
zastupite|stvo
obce Psáry přija|ototousnesení:
|.schvalujé
-příjmyVe výŠi
Rozpočeiobce Psáry na rok2011Ve Vlýši
42.630'500'-Kčjakopřebytkový
41.928'000,-'
financovánIvevýši702'500'-a VýdajeVe výŠi
40.582'500,Kč,financování
ve výŠi
2'048.000'Kč'

UsNESEN| č',|2'/6-2010
zastupitelstvo
obce Psáry přija|ototousnesení:
l.bere na vědomí
Informaci
zastupjtelů
Pav|aKuky'JakubaAdámkaa Ing.AntonínaRaka o vzdáníse odměnyza
č]enstviv zasfupite|stvuobce Psáry.

UsNEsENiě.43/6-20l0

Zastupite|stvo
obce Psáry přija|ototousnesení:
l.schvaluje
Rozpočtový
Výh|edobce Psáry |,a|ok 2011' 2012 a 2013.
UsNEsENi č.4416-2010
Zastup'te|swo
obce Psáry přija|oto|ousnesení:
l" schvaluje
TermÍny
Veřel.ného
zasedánízastupitelstva
obce Psáry na rok2011:16' února,13' dubna'15' čeNna'
14'zářÍa 14'prosincé'

usNESENič.45/6.2010
zastupite|stvo
obce Psáry pňja|ototousneseni
|.schvaIujé
Výšipop|atků
na rok2011za svoz komuná|ního
odpaduv obcid|eobecně záVaznévyh|ášky
odpadv nezměněné
VýŠijako
v .' 2010'
č'7/2006'kterouse stanovípoplatekza komuná|ní

UsNEsEN|č.46/6-2010
zastupite|stvo
obce Psáry přija|ototousnesení:
|.přerušuie
zasedánízastupite|stva'
Jednánlo bodué'46/6-2010do přištího

usNEsENiě' 4716-2010
zastupite|stvo
obcéPsáry přija|ototousneseni:
|.souhIasí
prostřédí
dotacez Fonduživotního
a zemědě|stvlstředočeského
s podánímŽádostioposkytnutí
krajena projekt
kana|izacea vodovoduv u|.Pod Koste|em'.
v cé|kové
výšido1'4 mj|'Kč.
"Výstavba
||'souhIasí
krajena projekt
s podánímŽádostio poskytnutl
dotacez FonduÍozvojeobcía měststředočeského
pro
prostor
mil
Kč.
informační
systém
Veřejný
obce
Psáry.v
ce|kové
Výši
do
3.1
''lvobi|iářa
lll.schvaluje
při poskytnutí
kraje:
Uvo|něníf]nančn
i částkyna spo|uúčast
dotacÍz fondůstředočeského
ve výši5% z ce|kových
1/ na projekt,,Výstavba
kana|izacea VodovoduV u|'Pod Koste|em,,
minimá|ně
nákIadů
2/ na plojekt,'Mobi|iář
a informačnÍ
systémproveřejnýprostorobce Psáry. minimá|ně
ve VýŠi
57oz
ceIkov'ých
nákIadů.
lV,schva luje
Zač|énění
dokumentu|\4obiliár
a informačnÍ
systémproverejnýprostorobce Psáry do strategického
p|ánurozvojeobce Psáry'

usNESEN|č.48/6-2010
zastupite|stvo
obcePsárypfija|o
totousnesení:
l' volí
Da|šičleny
finaněního
výboru:
lng'odstrčj|a
a Ing.Kriegsmana'

usNESENíč'49/6.20ío
zastupite|stvo
obcePsárypřijalototousnesenl:
l.schvaluje
obécnězávaznouvyh|ášku
č.1/2010'
kterouse měnÍněkteíé
obécně
závazné
vyh|ášky
obcePsáry
V šouvislosti
zákonač'280/2009
s přijetím
sb-,daňovýřád a zákonač'281/2009
sb.,kterým
se měnÍ
něktéé
zákonyV souvislosti
s pfijetím
daňového
řádu.

,ás,/zt--.-Mi|anVácha
sřlÍost.l

,,cklování je.Inodivýd1 usnesenl jde v čtselněřadě od počátku Íoku.zveřejňované usheseni je upfaveno
2 dúvodu clodrž.ni pnměř.nosÍJ |ozsahu zýeřelňovaných osobnich údajůdle zč 1o1/20oosb', o ochnně
osobních údajú.,'

20. {2 ,2Ó\o
Vyvěšeno:

Sejmutol

