
               Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry č. 11-2011 

konaného dne 2. května 2011 v 17.00 hod. 

na Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

     

  RO Usnesení č. 66/11-2011 
       Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. schvaluje  

Znění Mandátní smlouvy mezi Obcí Psáry (mandant) a Ing. L. L. (mandatář). 

Předmětem smlouvy je zajištění vydávání Psárského zpravodaje. Odměna činí 

18.000,- Kč/vydání. Mandatář má povinnost převádět podíl z příjmů za inzerci 

mandantovi.  

 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

 

RO Usnesení č. 67/11-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 

 

I. bere na vědomí 

Předložené cenové nabídky na nákup nástavce na metení chodníků k traktoru od:  

1./ SOLO Praha s.r.o. ze cenu 42.415,- Kč bez DPH (vč. sběrné nádoby) 

2./ LESPARK s.r.o. za cenu 38.825,- Kč bez DPH (bez sběrné nádoby). 

 

II. souhlasí 

S výběrem nejvhodnější nabídky od SOLO Praha s.r.o. za cenu 42.215,- Kč bez DPH 

(vč. sběrné nádoby).  

 

III. pověřuje 

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvedenou akci. 
 

 

 

 

RO Usnesení č. 68/11-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Předložené cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení na akci „Rozšíření a modernizace víceúčelového hřiště v Dolních Jirčanech“:  

1./ ADONIS PROJEKT spol. s.r.o. ze cenu 32.000,- Kč bez DPH 

2./ INRECO s.r.o. za cenu 50.000,- Kč bez DPH. 

 

II. souhlasí 

S výběrem nejvhodnější nabídky od ADONIS PROJEKT spol. s.r.o. za cenu 32.000,- 

Kč bez DPH.  

 

III. pověřuje 

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvedenou akci. 



RO Usnesení č. 69/11-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-6000899/1 mezi Obcí Psáry 

(povinná) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného 

břemene na pozemku parc. č. 683 k. ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 2.500,- 

Kč.  

 

II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  
 

 

RO Usnesení č. 70/11-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6002491/1 mezi Obcí Psáry 

(povinná) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného 

břemene na pozemku parc. č. 343/34 k.ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 

2.500,- Kč.  

 

II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

 

RO Usnesení č. 71/11-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a 

SK Čechoslovan Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude použit 

k pokrytí nákladů spojených s uspořádáním dětského dne. 

 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.  

 

 

RO Usnesení č. 72/11-2011 
         Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 

 I. schvaluje 

Znění Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Obcí Psáry a Asekol s.r.o.. Předmětem 

smlouvy je bezplatné poskytnutí dvou kusů stacionárních kontejnerů na baterie a 

akumulátory.  

 

II. pověřuje 
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

 



RO Usnesení č. 73/11-2011 
         Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Protokol o otevírání a hodnocení nabídek na akci „Zpracování projektové žádosti o 

poskytnutí podpory“.  

 

II. schvaluje 

Výběr nejvhodnější nabídky od spol. CTS corp. s.r.o. za cenu 199.000,- Kč bez DPH.  

 

III. schvaluje 

Znění Smlouvy o dílo mezi Obcí Psáry a CTS corp. s.r.o. Předmětem smlouvy je 

zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti 

v rámci OPŽP, pr. osa 2, opatření 2.1.3- Snížení imisní zátěže omezením prašnosti 

z plošných zdrojů. 

 

IV. pověřuje 
Starostu podpisem této smlouvy o dílo.  

 

 

RO Usnesení č. 74/11-2011 
         Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Starostovi Milanovi Váchovi používání soukromého vozidla pro pracovní účely a 

předkládání cestovních příkazů 1x měsíčně k proplacení účetní.  

 

 

RO Usnesení č. 75/11-2011 
         Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

V souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s využitím 

znaku obce Psáry. Znak bude použit na mapě obce vydávanou Kompakt spol. s.r.o. 

 

 

RO Usnesení č. 76/11-2011 
         Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

Se záměrem prodat část pozemku p.č. 1079/2 k. ú. Psáry (cca 90m²) manž. 

Konrádovým za cenu 800,- Kč/m². Po vyhotovení geometrického plánu bude vyhlášen 

záměr prodeje.  

 

 

RO Usnesení č. 77/11-2011 
         Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Opravu písařské chyby ve znění usnesení RO č. 42/7-2011, bod II. Správně má být : 

s cenou 15,07 Kč/ks bez DPH.   



RO Usnesení č. 78/11-2011 
         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: 


