
               Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry č. 1-2011 

konaného dne 10. ledna 2011  v 18.00 hod. 

na Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

 

 

RO Usnesení č. 1/1-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

  

1. schvaluje  

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry a  Z. B., Psáry, Za Můstkem 74, PSČ 252 44, za cenu celkem 14.707,-Kč . 

 

l1. schvaluje  

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry a manželi P., Psáry, Slunečná 167, PSČ 252 44, za cenu celkem 6.492,-Kč . 

 

lll. schvaluje  

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry a PhDr. M. S., Psáry, Hlavní 31, PSČ 252 44, za cenu celkem 14. 707,-Kč . 

 

lV. schvaluje  

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry aj. K., Psáry, Ke Kukalku 75, PSČ 252 44, za cenu celkem  

6.492,-Kč . 

 

V. schvaluje  

Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod. 

 

 

RO Usnesení č. 2/1-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. souhlasí 

  S podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu kultury a obnovy památek 

 Středočeského kraje na projekt  ''Modernizace obecní knihovny" v celkové výše do .

 50.000,-  Kč. 

  

 II. souhlasí 

 S podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu sportu, volného času a primární 

 prevence Středočeského kraje na projekt  ''Bezpečné branky pro družstvo fotbalových 

 žáků" v celkové výše do 50.000,-  Kč. 

  

 III. souhlasí 

  S podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu  podpory dobrovolných hasičů a 

 složek IZS a Středočeského kraje na projekt ''Nákup zásahové hasičské techniky" v 

 celkové výše do 160.000,-  Kč. 

 

 IV. schvaluje 

 Uvolnění finanční částky na spoluúčast při poskytnutí dotace z fondů 

 Středočeského kraje: 



  1/ na projekt ''Modernizace obecní knihovny", minimálně ve výši 5% z celkových 

 nákladů 

  2/ na projekt ''Bezpečné branky pro družstvo fotbalových  žáků", minimálně ve  výši 

 5 % z celkových nákladů 

  3/ na projekt ''Nákup zásahové hasičské techniky", minimálně ve výši 5 % z celkových 

  nákladů 

  
 

RO Usnesení č. 3/1-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. volí 

Další členy školské komise: Ing. Milana Vašíčka, Martinu Vostrou. 

  

 
 

 

      _________________________                                                                 ___________________________                           

                     starosta                                                                                  místostarostka 

             Milan Vácha                                                                            Vlasta Málková 

 

 
„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti 

rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“ 

 

Vyvěšeno:                                                                         Sejmuto: 


