
               Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry č. 7-2011 

konaného dne 21. března 2011 v 17.00 hod. 

na Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

                                                       RO Usnesení č. 38/7-2011 
  Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. schvaluje 

Znění Dodatku č. 1 k Dohodě o podávání poštovních zásilek – obchodní psaní č. 

13006/2004 mezi Obcí Psáry a Českou poštou s.p.. Předmětem dodatku je úprava 

ceníku ČP s.p. v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty k 1.4.2011.  
 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.  

 

 

             RO Usnesení č. 39/7-2011 
            Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Informaci starosty o zaslání objednávky Ing. Riegerovi na vypracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení vč. podání žádosti o stavební povolení a její 

projednání s dotčenými orgány na akci "Vodovod a kanalizace, lokalita Pod kostelem" 

za cenu celkem 30.000,- Kč.  
 

 

RO Usnesení č. 40/7-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Upravené znění Směrnice obce Psáry k finanční kontrole ze dne 11. 4. 2007.  

 

 

RO Usnesení č. 41/7-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

S posunutím splatnosti finančního příspěvku do 30. 6. 2011 dle uzavřené Smlouvy o 

spolupráci mezi Obcí Psáry a manž. J. a L. J. ze dne 20. 10 .2010. 

 

 

RO Usnesení č. 42/7-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. bere na vědomí 

Informaci místostarostky Málkové o poptávce na novou tiskárnu pro tisk Psárského 

zpravodaje. Celkem bylo poptáno 9 tiskáren, z nichž svou nabídku předložilo 8 

tiskáren (TISK SPRINT s.r.o., Grafické studio Omikron Praha spol. s r.o., Jaroslav 

Toman- PRINTom, Grafokon tiskárna s.r.o., BOOM tisk spol. s r.o., Studio 

ELEMENT s.r.o., LD s.r.o.-Tiskárna Prager, Helma tisk s.r.o.).  

 



 II. souhlasí 

S výběrem cenově nejvýhodnější tiskárny a to Grafické studio Omikron Praha  

spol. s r.o. s cenou 15,70 Kč/ks bez DPH.  

 

III. souhlasí 
Se zasláním objednávky Grafickému studiu Omikron Praha spol. s r.o.. 

  

  

RO Usnesení č. 43/7-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 

 

 

 

 
 

      _________________________                                                                 ___________________________                           

                     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: 


