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Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 13. 4. 2011 v 18,00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

Milan Vácha, Vlasta Málková, Bc. Michal Petz, Ing. Antonín Rak, Jakub Adámek, Naděžda 

Komárková, Jana Valášková, Pavel Kuka, Pavel Otruba, JUDr. Josef Podlaha, Lucie 

Kubalošová, Olga Kramosilová, Ing. Štěpánka Nezmarová, MBA, Luděk Nezmar, Ing. Petr 

Jaško (příchod v 18.02 hod.) 

  

Nepřítomni:  

 

ad 1. Úvod 

Schůzi zahájil místostarosta Obce Psáry Luděk Nezmar. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že 

zasedání zastupitelstva bylo svoláno řádně a ve stanoveném termínu, v souladu s ustanovením 

§ 91, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále „zákon o obcích“). 

Místostarosta obce konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 14 (později 15) členů 

zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina a zasedání je usnášeníschopné.  

 

Místostarosta jmenoval ověřovateli zápisu místostarostku V. Málkovou a zastupitelku O. 

Kramosilovou.  

Bylo hlasováno o jmenování ověřovatelů zápisu.  

PRO:   14                     PROTI:               ZDRŽELI SE:  

Návrh byl přijat. 

Ing. Jaško, nebyl při hlasování přítomen. 

 

 

Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem programu II. zasedání zastupitelstva v roce 

2011, tak jak byl vyvěšen: 

 
1. Úvod 

2. Zpráva o činnosti obce 

3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru 

4. Příspěvky pro důchodce viz bod 17. (ZO 1-2011) 

5. Souhlas se zařazením obce Psáry do území působnosti MAS Říčansko o.p.s. 

6. Souhlas obce Psáry s převodem pozemků p. č. st. 604 a p. č. 85/5 k. ú. Psáry z ÚZSVM 

7. Zadání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové žádosti o 

poskytnutí podpory“ z OPŽP – multikára- zametací vůz 

8. Závěr 

  

Místostarosta navrhl z programu bod č. 4 vypustit a místo něj zařadit bod Bezpečnost v obci – 

přítomen Mgr. Dohnal, zařadit bod 2. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2011 (bod č. 8) a 

další bod fakturace spol. Prisvich s.r.o. (bod č. 9). 

 

Bylo hlasováno o programu vč. doplnění.  

PR3                     PROTI:               ZDRŽELI SE: 2 (Kubalošová, Jaško) 

Návrh programu byl přijat. 

 

 

ad 2. Zpráva o činnosti obce 

Starosta přenesl zprávu o činnosti – informoval o:  
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 Finanční situaci obce – K datu 13. 4. 2011 neuhrazena faktura ve výši 500.000,- 

(Zepris s.r.o.) a FA spol. Prisvich s.r.o. a FA spol. FACT v.o.s. 

 Kruhový objezd – Starosta informoval o dalším posunu od schůzky na KÚ Stč. kraje 

dne 1. 2. 2011. KÚ řeší výkup pozemků potřebných pro stavbu přeložky silnice II/105. 

KÚ – odbor majetku by měl předat k přípravě podklady komisi pro majetek. Jednání 

s ŘSD budou probíhat co nejdříve. 

 Dětské hřiště Štědřík- V souladu s usnesením z minulého ZO, byly herní prvky 

odstraněny a uloženy v prostorách Tondach s.r.o.. Byla provedena revize ostatních 

dětských hřišť. Byly shledány drobné chyby kromě hřiště na Sídl. Štědřík, kde budou 

odstraněny dva herní prvky – kovový kolotoč a prolézačka, protože jsou nevyhovující.  

 Obědy pro seniory- Poskytování služeb od pečovatelské služby Most k domovu bylo 

omezeno a již nejsou zajišťovány jejím prostřednictvím. Nakonec bylo rozhodnuto, že 

obědy budou rozváženy s MŠ Psáry.  

 Protikorupční audit- OS Oživení ve spolupráci s auditorskými firmami a dalšími 

subjekty. Zaslali nabídku na provedení auditu. Psáry byly vybrány k dalším městům a 

obcím jako jsou např. Karlovy Vary, Liberec či MČ Praha 5. Starosta bude dále 

informovat.  Finanční náklady na provedení auditu, který bude trvat cca 10 měsíců 

budou cca 20 tis. Kč. Finanční prostředky budou hrazeny prostřednictvím 

sponzorského daru.   

 Veřejnosprávní kontrola v ZŠ a MŠ Psáry. K protokolu z kontroly byly ze strany 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Psáry vzneseny v zákonné lhůtě námitky. Nyní 

probíhá vypořádání námitek. O výsledcích auditu budou všichni zastupitelé 

informováni.  

 Krajský úřad Středočeského kraje provedl na obci dne 30. 3. 2011 pravidelný přezkum 

hospodaření obce za rok 2010. Výsledek kontroly je, že nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

 Nová ZŠ Psáry – Starosta informoval, že dne 16. 6. 2011 proběhne veřejná diskuze 

k nové ZŠ. Pozvánka bude zveřejněna na webu i v Psárském zpravodaji.  

 Starosta dále informoval o plánovaných akcích: Komunikace Pod Vápenkou- bude 

vybrána firma na zpracování PD pro SP a poté realizace ještě v tomto roce, Oprava ul. 

Dolnojirčanské – spolupráce s obcí Jesenice, Nákup multikáry- viz bod č. 7, 

Rekonstrukce asfaltového hřiště v areálu fotbalového hřiště v D. Jirčanech- přípravné 

kroky pro vydání SP a získání dotace, Rekonstrukce střechy na bytovém domě č.p. 13 

v D. Jirčanech- Dle posudku stavu střechy je střecha v dezolátním stavu, cena za 

rekonstrukci střechy cca 600-700 tis. Kč bez DPH.  

 

Otruba- Bylo by vhodné vyřešit dezolátní stav rybníků v Jirčanech – požární nádrže v příp. 

požáru a opravu komunikace z návsi do ul. Kutná.  

Místostarosta Nezmar- Investiční komise stav rybníků řeší, obec by měli navštívit zástupci 

Agentury ochrany přírody a krajiny a poté bude jasné, co dál. Na obci je písemný příslib KÚ 

Stč. kraje na opravy komunikace II/105 (od SOKP 512 až do Krhanic) a ul. Kutná.  Začátek 

rekonstrukce Jílovská, Pražská 5/11 a ul. Kutná 7-8/11.   

Starosta- Obec požádala o prodloužení platnosti stavebního povolení na rekonstrukci rybníka 

Junčák. Stavební povolení bylo prodlouženo.  

Otruba- Je potřeba řešit také potok. 

Místostarosta Nezmar- Tato záležitost se také řeší.  

Valášková- Obec několikrát Povodí Vltavy a Lesy ČR urgovala, aby potoky vyčistili. Zároveň 

Lesy ČR obec upozornila, že voda z okruhu zvyšuje hladinu Záhořanského potoka. Na opravu 

ul. Dolnojirčanské byl zpracován projekt a dle dohody s obcí Jesenice měla být stavba 
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provedena. Při vyřizování stavebního povolení občané bydlící v okolí vyjádřili svůj nesouhlas 

s rozšířením komunikace.  

Starosta- Stavební povolení na rozšíření ul. Dolnojirčanská bylo vydáno, námitky obyvatel 

byly zapracovány. Lesy ČR avizovaly vyčištění Záhořanského potoka.  

Kubalošová- V rozpočtu obce byla alokována částka 1 mil. Kč na spoluúčast na rozšíření ul. 

Dolnojirčanská.  

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení:  

USNESENÍ č. 18/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce. 

Bylo hlasováno o usnesení č. 18/2-2011.  

PRO:   15                     PROTI:               ZDRŽELI SE: 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

ad 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru 

Předseda finančního výboru Ing. Rak přednesl zprávu o činnosti FV. Veškeré zápisy a 

protokoly jsou zveřejněny na webových stránkách obce.  

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení:  

USNESENÍ č. 19/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

Zprávu o činnosti finančního výboru obce.  

Bylo hlasováno o usnesení č. 19/2-2011 – bod I..  

PRO:   15                     PROTI:               ZDRŽELI SE: 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Místostarosta Nezmar- Před přednesením zprávy o činnosti KV, místostarosta přednesl své 

vyjádření ke zprávě o činnosti KV z minulého zasedání ZO. Místostarosta požádal o 

stanoviska MV ČR, AK JUDr. Macha a AK JUDr. Rycheckého. Stanoviska MV ČR i obou 

AK, z nichž místostarosta přednesl pouze to podstatné, budou zveřejněna na webových 

stránkách obce. V závěru navrhl znění usnesení, že zastupitelstvo obce: Konstatuje, že zpráva 

kontrolního výboru ze dne 2. 3. 2011 překračuje zákonné mantinely vymezené zákonem o 

obcích a obsahuje právní názory, jež nemají oporu v právních předpisech. Zastupitelstvo obce 

žádá předsedu kontrolního výboru o zkvalitnění práce kontrolního výboru a o uvedení činnost 

kontrolního výboru do souladu se zákonnými normami.   

Starosta- Vyjádřil se ke zprávě KV z minulého zasedání ZO, zda v měsících 11-12/10 čerpal 

dovolenou. Informoval o své přítomnosti na OÚ.  

Ing. Janata- Vnímá jiný přístup obou představitelů obce. Zpráva KV byla o zvyklostech 

v obci. Je hodnoceno negativně, pokud uvolněný zastupitel zároveň podniká. Je rád, že 

místostarosta navrhl toto znění usnesení, protože je z něj patrné, jaké jsou v zastupitelstvu 

poměry. 

JUDr. Podlaha- Zopakoval otázky z minulé zprávy KV, na které nebylo odpovězeno. Otázky, 

jaké místostarosta Nezmar položil MV ČR a AK předpovídají, jaká bude odpověď. KV 

otázky místostarosty nezpochybňuje a nepožadoval na ně odpověď ani nebyly uvedeny ve 

zprávě KV.  
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Místostarosta Nezmar- Otázky plynou ze zápisu KV. Všichni oslovení měli k dispozici 

zprávu KV k dispozici. Zpráva KV je zcela mimo rámec práva. Povinností KV je kontrolovat 

a věcně se ptát.  

Starosta- K otázce KV, zda byli starosta a místostarosta v 11-12/10 uvolněni. Ano, byli 

uvolněni. Ano, čerpal dovolenou. Ne, nečerpal nemocenskou. KV neplní svou funkci a tento 

stav je neudržitelný.  

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení:  

USNESENÍ č. 19/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

II. k o n s t a t u j e, ž e 

Zpráva kontrolního výboru ze dne 2. 3. 2011 překračuje zákonné mantinely vymezené 

zákonem o obcích a obsahuje právní názory, jež nemají oporu v právních předpisech. 

Zastupitelstvo obce žádá předsedu kontrolního výboru o zkvalitnění práce kontrolního výboru 

a o uvedení činnost kontrolního výboru do souladu se zákonnými normami.   

Bylo hlasováno o usnesení č. 19/2-2011 – bod II..  

PRO:   8                     PROTI:   1 (Podlaha)            ZDRŽELI SE: 6 (Otruba, Komárková,  

     Adámek, Kuka,  

     Kubalošová, Valášková) 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

JUDr. Podlaha přednesl zprávu o činnosti KV. KV zasedal dne 5. 4. 2011. KV provedl 

kontrolu: usnesení ZO č. 8/1-2011 – kontrola zakázky rekultivace odpočinkové zóny na 

Štědříku. Shrnul celou záležitost kolem rekultivace odpočinkové zóny.  

KV si nechal zaměstnanci OÚ předložit pohledávky k datu 1. 1. 2011, k datu 31. 12. 2010 a 

k datu 5. 4. 2011. Dalé dle druhu pohledávek: z místních poplatků, nájemní smluv, vydaných 

faktur a smluv. JUDr. Podlaha sdělil přehled pohledávek.  

KV dále projednal omezení smluvního vztahu k OS Most k domovu. Obědy zajišťuje nový 

dodavatel – Dobrý oběd viz Psárský zpravodaj. Senioři si stěžovali na kvalitu dodávaných 

jídel. KV dodavatele prověřil a zjistil, že dodavatel dle OR společnost neexistuje, dodavatel 

nemá žádnou historii ani reference, dodavatel nevydává ani na žádost potvrzení o přijetí 

hotovosti. Jedná se o závažná zjištění. KV navrhuje ukončení veškerých vztahů s tímto 

dodavatelem. KV žádá o sdělení, jak proběhlo výběrové řízení na dodavatele.  

KV projednal provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Psáry. RO 

projednávala provedení veřejnosprávní kontrolu na zasedání dne 14. 3. 2011. Kontrolní 

skupina byla tvořena až na jednu výjimku externí firmou, která činnost vykovávala zřejmě za 

úplatu. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu a mělo být postupováno dle metodiky 

pro zadávání veřejných zakázek. Z rozsahu kontroly a dle cen obvyklých lze předpokládat, že 

objem veřejné zakázky převýšil částku 20 tis. Kč bez DPH. Dle metodiky měli být osloveni 

dva dodavatelé a RO obce měla rozhodnou o výběru nejvhodnější nabídky. Posouzení 

nabídek ani výběr dodavatele není součástí žádného usnesení ze zasedání RO. KV požaduje 

od RO podat informace a veškeré podklady ve věci přípravy veřejnosprávní kontroly. KV 

požaduje předložit smlouvu příp. objednávky, FA, protokol z kontroly a program kontroly ve 

vztahu k veřejnosprávní kontrole.  

KV se seznámil se zápisem ze zasedání školské rady ze dne 21. 3. 2011, z něhož vyplývá 

znepokojení nad postupem ohlášení a zahájení veřejnosprávní kontroly ze strany obce. 

V zápisu jsou blíže specifikovány důvody pochybností o správnosti postupu při kontrole. 

Kontrola započala bez předchozího oznámení kontrolovanému subjektu. KV tento postup 

považuje za nestandardní. Předseda KV po zasedání výboru dne 5. 4. 2011 požádal starostu o 

předložení protokolu z kontroly, dosud ho neobdržel. Předseda KV požádal ŘŠ Mgr. 
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Trůblovou o předložení námitek k protokolu z veřejnosprávní kontroly, dokument KV 

obdržel.  

V závěru přednesené zprávy předseda KV předložil návrhy usnesení:  

Zastupitelstvo obce Psáry:  

a) na základě zprávy KV vyjadřuje znepokojení nad nestandardním průběhem zadání veřejné 

zakázky na provedení veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Psáry, okres Praha západ a nad 

způsobem výběru společnosti k provedení této kontroly 

b) ukládá RO Psáry, aby si před případným budoucím rozhodnutím dle čl. VII., bod 7.1 

Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Psáry, okres Praha západ ze dne 17. 12. 2009 vyžádala předchozí 

souhlas ZO Psáry 

Úplné znění zápisu ze zasedání KV bude po jeho předložení na OÚ zveřejněno na webových 

stránkách obce.  

 

Ing. Nezmarová- K veřejnosprávní kontrole uvedla, že pokud by ŘŠ Mgr. Trůblová docházela 

na jednání školské komise, tak by věděla, že školská komise o možnosti provedení 

veřejnosprávní kontroly jednala 3x. Zřizovatel má povinnost dle zákona tuto kontrolu 

provádět. Kontrola nebyla dosud provedena.  

Starosta- Kontrola stále probíhá a nebyla dosud ukončena.  

Není si zcela jistý, která veřejná zakázka či smluvní vztah k subjektu Dobrý oběd není 

korektní? Obec nemá žádný smluvní vztah k subjektu Dobrý oběd. Obec pouze informovala 

seniory o poskytovaných službách tímto subjektem.  

Valášková- Konstatovala, že žáci ze ZŠ Psáry mají dobré umístění na gymnáziích a ostatních 

školách. Týká se veřejnosprávní kontrola i kvality výuky? 

Ing. Nezmarová- Ne, netýká.  

JUDr. Podlaha- Neví, zda obec je ve smluvním vztahu k Dobrému obědu. Předpokládal, že 

pokud obec zajišťuje rozvoz obědů pro seniory, tak by společnost měla být ve smluvním 

vztahu k obci.  

Kubalošová- Protokol ke kontrole dostane KV? 

Starosta- Závěrečný protokol z veřejnosprávní kontroly bude rozeslán všem zastupitelům.  

Obec zprostředkovaně nabídla formou informace, že je zde možnost využít služeb spol. 

Dobrý oběd. Nejednalo se o žádné výběrové řízení.  

Kubalošová- Na minulém ZO bylo řečeno, že obec zajistí obědy prostřednictvím jiného 

subjektu.  

Starosta- Obec nyní rozváží obědy z MŠ Psáry. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení:  

USNESENÍ č. 19/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

III. b e r e  n a  v ě d o m í 

Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.  

Bylo hlasováno o usnesení č. 19/2-2011 – bod III..  

PRO:   15                     PROTI:               ZDRŽELI SE: 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení:  

USNESENÍ č. 19/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

a) na základě zprávy KV vyjadřuje znepokojení nad nestandardním průběhem zadání veřejné 

zakázky na provedení veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ Psáry, okres Praha západ a nad 

způsobem výběru společnosti k provedení této kontroly 
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b) ukládá RO Psáry, aby si před případným budoucím rozhodnutím dle čl. VII., bod 7.1 

Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Psáry, okres Praha západ ze dne 17. 12. 2009 vyžádala předchozí 

souhlas ZO Psáry 

Bylo hlasováno o usnesení č. 19/2-2011 – bod IV.  
PRO:   7                     PROTI:   1 (Petz)            ZDRŽELI SE: 7 (Nezmar, Jaško, Vácha,  

        Málková, Rak,  

        Kramosilová, Nezmarová) 

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

Místostarosta Nezmar předložil návrh usnesení ve znění:  

Zastupitestlvo obce Psáry zavazuje KV a FV předložením zápisů, zpráv a ostatních 

dokumentů vztahujících se k jejich činnosti nejméně 5 dní před konáním zastupitelstva. 

V kratším termínu na tyto materiály nebude brán zřetel a projednají se na následujícím 

jednání zastupitelstva obce.  

Ing. Janata- Toto řeší zákon o obcích. Zákon umožňuje navrhnout usnesení zastupitelem až na 

zasedání a poté se jedná, zda se o usnesení bude hlasovat. 

Místostarosta Nezmar- Zákon o obcích umožňuje zastupitelstvem zavázat výbory, aby 

předkládaly včas své zprávy a dokumenty.  

 

Místostarosta přečetl návrh usnesení:  

USNESENÍ č. 20/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

I. zavazuje 

KV a FV předložením zápisů, zpráv a ostatních dokumentů vztahujících se k jejich činnosti 

nejméně 5 dní před konáním zastupitelstva. V kratším termínu na tyto materiály nebude brán 

zřetel a projednají se na následujícím jednání zastupitelstva obce.  

 

Bylo hlasováno o usnesení č. 20/2-2011.  
PRO:   8                     PROTI:   0             ZDRŽELI SE: 7 (Otruba, Komárková, Podlaha 

   Adámek, Kuka, Kubalošová,    

   Valášková) 

 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

ad 4. Bezpečnost v obci 

Místostarosta Nezmar uvedl tento bod s tím, že bezpečnost v obci se v současné době řeší 

prostř. OP Jesenice (veřejnoprávní smlouva – 1 strážník). Vedou se diskuze o efektivitě této 

smlouvy. Na zasedání ZO byl pozván velitel OP Mgr. Dohnal, místostarosta mu předal slovo.  

Mgr. Dohnal- Uvedl, že výkon OP Jesenice je zajištěn 8 strážníky.  Bezpečnostní situace na 

území Psár je stabilní. V Psárech jsou řešeny hl. dopravní přestupky a odchyty psů a jiné 

drobné přestupky. Je zde vykonávána preventivní činnost.  

Starosta- Toto jednání má posoudit současný stav výkonu OP Jesenice. Vznesl dotaz na Mgr. 

Dohnala, zda povinnosti dle smlouvy jsou plněny.  

JUDr. Podlaha- Na minulém ZO se jednalo o OZV- zákaz požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích. Jednalo se prostor před prodejnou v Psárech. OZV není na programu ani dnes 

ani na minulém ZO. 

Kubalošová- Bude k tomuto bodu přijato nějaké usnesení?  

Starosta- Ne, nebude navrženo žádné usnesení.  

Mgr. Dohnal- Se starostou obce jedná a starosta zadává úkoly pro OP. Občané Psár 

nepodávají žádné podněty.  
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Místostarosta Nezmar- MV ČR schválilo OZV o požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích. Místostarosta několikrát hovořil s majitelem prodejny v Psárech a snažil se mu 

domluvit. Veřejnoprávní smlouva umožňuje úkolovat OP.  

Valášková- OP vždy, když bylo potřeba, přijela na místo včas. Prevence v oblasti bezpečnosti 

obce je důležitá a po uzavření veřejnoprávní smlouvy se bezpečnostní situace v obci zlepšila.  

 

Místostarosta Nezmar předal dále řízení zasedání starostovi.  

 

ad 5.  Souhlas se zařazením obce Psáry do území působnosti MAS Říčansko o.p.s. 

Starosta uvedl tento bod.  

Prostřednictvím sportovní komise bylo vedení obce požádáno k projednání příp. spolupráce 

s MAS. MAS jsou v rámci ČR preferovanou skupinou celků, které dostávají finanční 

příspěvky a ty dále rozdělují. Psáry jsou sousední obcí s MAS Říčansko. Jedná se o projekt 

Leader, do kterého se obce mohou připojit v pasivní formě či aktivní formě. Připojení obce - 

aktivní forma je zpoplatněno 1.000Kč/měsíc. Obec má možnost spolurozhodovat, 

spolupracovat na rozvoji, možnost využívat poradních služeb… 

 

Starosta přečetl návrh usnesení:  

USNESENÍ č. 21/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

I. s c h v a l u j e 

Zařazení obce Psáry do území působnosti MAS Říčansko o.p.s.. 

II. s o u h l a s í 

Se zněním strategie MAS Říčansko o.p.s. pro období 2007-2013.  
 

Původně zněl návrh usnesení, že zastupitelstvo souhlasí se zařazením….. Po krátké diskuzi 

bylo znění usnesení upraveno na znění, že zastupitelstvo schvaluje… 

 

Bylo hlasováno o usnesení č. 21/2-2011.  
PRO:   14                     PROTI:               ZDRŽELI SE: 1 (Nezmar) 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

ad 6. Souhlas obce Psáry s převodem pozemků p. č. st. 604 a p. č. 85/5 k. ú. Psáry 

z ÚZSVM 

Starosta uvedl tento bod. Jedná se o převod pozemků pod a kolem hasičské zbrojnice Psáry. 

Jednání s ÚZSVM trvá již několik měsíců.  

 

Po krátké diskuzi bylo jednání o tomto bodu přerušeno z důvodu, že pozemek p. č. 85/5 k. ú. 

Psáry by měl být oddělen dle GP a vymezen tak jen kolem hasičské zbrojnice. Viz usnesení č. 

22/2-2011. 

 

USNESENÍ č. 22/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

l. p ř e r u š u j e 

Jednání o bodu č. 6 programu zasedání zastupitelstva – Souhlas obce Psáry s převodem 

pozemků parc. č. st. 604 a parc. č. 85/5 k. ú. Psáry.  
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ad 7. Zadání výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové žádosti o 

poskytnutí podpory“ z OPŽP – multikára- zametací vůz 

 

Starosta uvedl tento bod. OPŽP vypsal dotační titul na získání multikáry se zametací 

nástavbou. Dotační titul je vypsán na získání 90% finančních prostředků z celkových nákladů. 

10% multikáry lze využít na něco jiného. Žádost o dotaci je nutné zadat externí firmě. 

Náklady na zpracování žádosti je možné uplatnit jako způsobilé náklady (ve výši 5% celkové 

hodnoty).  

Kubalošová- Zametací stroj je možné tedy z 10% využít např. na odklízení sněhu. Jak často 

bude multikára využívána k zametání? 

Starosta- Součástí žádosti bude i posouzení, jak to v obci vypadá. Bude se vycházet 

z pasportu komunikací. Udržitelnost projektu je 5 let. Přepokládá se zametání cca 3x týdně.  

Kubalošová- Zda není výhodnější najímat soukromé společnosti na zametání.  

Starosta- Příp. pořízení multikáry by připadalo v úvahu nejdříve v roce 2012.   

Ing. Jaško- Výhoda je, že se využije dotační titul. Využívání soukromých firem je 

v krátkodobém hledisku možná výhodnější, ale v dlouhodobém ne.  

Kopp- Výhodné to je. V příp. poruchy multikáry se dá tato využít na odklízení sněhu.  

Zetocha- Tuto možnost vítá. Obává se, zda nehrozí riziko vrácení dotace v příp. využití 

multikáry k jiným účelům, než je určeno. 

Starosta- Využití multikáry k jiným účelům lze v rozmezí 5-10%, dle uvážení obce.  

Petz- Také si myslí, že je výhodnější multikáru mít než najímat soukromé firmy.  

Novák- Není výhodnější dokoupit zametací příslušenství na stávající multikáry? Pokud by 

multikára (zametací) nebyla tolik využívána, tak bude chátrat a poté bude oprava drahá.  

Starosta- Obec uvažuje také o nákupu zametače se sběrem na traktory na chodníky. Jedná se 

zde cca o částku 50 tis. Kč bez DPH.  

Ing. Janata- Záměr schvalovat toto výběrové řízení ZO není v souladu s metodikou, měla by 

ho schvalovat RO. Plánované náklady na projekt až 200 tis. Kč jsou vysoké. Z jakého 

programu bude o dotaci žádáno? 

Kubalošová- Z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblast podpory 

2.1.3- Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů.  

Starosta- Tyto náklady se budou hradit až po získání dotace. V příp. nezískání dotace nebo 

jiného problému obec nebude platit žádné náklady.  

Ing. Janata- Při zkušenostech z minulých dotací z OPŽP byla deklarována míra podpory až 

90% ze SR, ale spoluúčast obce byla poté vyšší, protože ne všechny náklady obce nebyly 

možné započítat do uznatelných nákladů.  

 

 

Starosta přečetl návrh usnesení:  

USNESENÍ č. 23/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

I. s c h v a l u j e 

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové žádosti o poskytnutí podpory 

v rámci OPŽP“ na pořízení multikáry- zametací vůz z Fondu soudržnosti a Evropského fondu 

pro regionální rozvoj, oblast podpory 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z 

plošných zdrojů.  

II. j  m e n u j e 

Hodnotící komisi ve složení: Luděk Nezmar, Vlasta Málková, Bc. Michal Petz, Pavel Kuka a 

Naděžda Komárková.   

Náhradníci jsou: Ing. Štěpánka Nezmarová, Lucie Kubalošová a Jana Valášková.  
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Hodnotící komise je jmenována pro zadání veřejné zakázky na „Zpracování projektové 

žádosti o poskytnutí podpory“. 

 

Bylo hlasováno o usnesení č. 23/2-2011.  
PRO:   13                     PROTI:               ZDRŽELI SE: 2 (Kubalošová, Podlaha) 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

ad 8. 2. rozpočtové opatření 

 

Starosta vysvětlil jednotlivé položky rozpočtového opatření.  

 

Starosta přečetl návrh usnesení: 

USNESENÍ č. 24/2-2011 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: 

I. s c h v a l u j e 

2. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2011 – navýšení o 4.254.167,68 Kč. 

 

Bylo hlasováno o usnesení č. 24/2-2011.  

PRO:   15                     PROTI:               ZDRŽELI SE:  

Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

 

ad 9. Prisvich 

 

Starosta uvedl tento bod. Jedná se o neuhrazenou FA na částku 30 tis. Kč dle smlouvy mezi 

obcí a spol. Prisvich s.r.o – SP – nástavba a přístavba ZŠ Psáry. 

Ing. Vich zástupce spol. Prisvich s.r.o. byl přítomen na zasedání ZO. Spol. Prisvich s.r.o. 

vyfakturovala dle smlouvy o odborné pomoci náklady ve výši 30 tis. Kč. Spol. Prisvich s.r.o. 

poskytovala obci v 1-2/09  odbornou a konzultační pomoc.  Od minulého vedení obce nebyly 

k plnění smlouvy vzneseny žádné výhrady.  

Starosta- Požádal pí Valáškovou a pí Kubalošovou o vyjádření.  

Kubalošová- Potvrdila, že Ing. Vich spolupracoval na přípravě SP.  

Starosta- Faktura bude uhrazena.  

 

Ing. arch. Korch zástupce spol. Fact s.r.o. byl také přítomen za zasedání ZO. Spol. Fact s.r.o. 

vyfakturovala dle mandátní smlouvy náklady ve výši 60 tis. Kč. Přepracovaná PD na 

nástavbu a přístavbu ZŠ Psáry byla předána na OÚ bez předávacího protokolu a zřejmě se 

nedostala na stavební úřad Jesenice. Stavební úřad tedy řízení zastavil. Otázkou je, co nyní 

s hotovou PD, do které obec již zainventovala dost peněz.  

Starosta- Předávací protokol o předání PD ani vydané SP nemá.  

Valášková- Komunikace obce a stavebního úřadu probíhala elektronickou formou. Část PD se 

zasílala mailem. Finální verzi PD neviděla.  

Ing. arch. Korch- PD předával osobně v sekretariátu OÚ.  

Ing. Vich- Spol. Prisvich s.r.o. byla subdodavatelem spol. Fact s.r.o.. Spol. Prisvich s.r.o. 

měla zajistit inženýring pro SP.  

Kubalošová- Shrnula celý proces vydání SP. Poslední verzi PD také neviděla. Smlouva s Fact 

s.r.o. stále platí.  
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Ing. Janata- Obě firmy svou činnost dle smlouvy vykonávaly. Problém je, zda SP je či není. Je 

nutné si říci, zda obec chce znovu požádat o SP.  

Starosta- RO rozhodne, zda znovu požádat o SP.  

 

 

ad 10. Závěr 

Starosta Vácha ukončil jednání v 20. 40 hod.  

 

 

 

……………………………………………………. 

Milan Vácha – starosta  

 

 

 

……………………………………………………... 

Vlasta Málková - místostarostka a ověřovatel zápisu 

 

 

 

……………………………………………………… 

Olga Kramosilová- radní a ověřovatel zápisu 

 

 

 

Zapsáno N. Alferyovou  20. 4. 2011, zápis má 10 listů. 

 

 


