
               Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 20-2011 

konaného dne 25. července 2011 v 16.00 hod. 

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

 

   RO Usnesení č. 127/20-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry a  J. U., bytem Psáry, Na Výsluní 81, PSČ 252 44, za cenu celkem 14.707,-Kč. 

 

II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.  

 

 

RO Usnesení č. 128/20-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

 Záměr prodeje pozemku p.č. 1079/20 k.ú. Psáry, ostatní plocha o výměře 91 m² za 

cenu 800,- Kč/m².  

 

  

 

RO Usnesení č. 129/20-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. bere na vědomí 

Předloženou cenovou nabídku na pojištění obecního majetku a vozidel od spol. 

Inverma CZ s.r.o. (Uniqa pojišťovna a.s.) obsahující pojištění- živelní, odcizení + 

pojištění na 1. riziko, odpovědnosti za škodu celkem roční pojistné za 128.690,- Kč. 

 

II. bere na vědomí 

Předloženou cenovou nabídku na pojištění obecního majetku a vozidel od spol. V. 

Štance (Generali pojišťovna a.s.) obsahující pojištění- živelní, odcizení + pojištění na 

1. riziko, odpovědnosti za škodu celkem roční pojistné za 84.300,- Kč. 

 

III. souhlasí 
S výběrem výhodnější nabídky od V. Štance za cenu 84.300,- Kč/ročně.  

 

  

 

RO Usnesení č. 130/20-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. schvaluje 

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

č. IE-12-6004191/VB01 mezi Obcí Psáry (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a.s. 

(budoucí oprávněná). Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene na 

pozemcích p.č. 238/1, 1103/2, 1092/3, 1089/6, 1089/4, 1089/8 a 1089/7 vše k.ú. Psáry.  

 



II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

 

RO Usnesení č. 131/20-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. schvaluje 

Znění Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Psáry (nájemce) a 

Středočeským krajem zastoupeným Domovem Laguna Psáry (pronajímatel). 

Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v budově č. 8 pro potřeby 

Základní školy a Mateřské školy Psáry. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od  

1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Nájemné je stanoveno na 1,- Kč/rok a poplatek za služby 

20.000,- Kč/měsíc.  

 

II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

 

RO Usnesení č. 132/20-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. schvaluje 

Znění Smlouvy o nájmu bytu v budově č.p. 137 mezi Obcí Psáry (pronajímatel)  a Z. 

K. (nájemce). Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 

Nájemné je stanoveno na 4.177,- Kč/měsíc a poplatek za služby 1.600,- Kč/měsíc.  

 

II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  
 

 

RO Usnesení č. 133/20-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Znění Smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 155 mezi Obcí Psáry (pronajímatel)  a M. 

M. (nájemce). Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011. 

Nájemné je stanoveno na 2.095,- Kč/měsíc.  

 

II. schvaluje 

Znění Smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 13 mezi Obcí Psáry (pronajímatel)  a 

Mgr. L. M. (nájemce). Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 8. 2011 do 31. 

10. 2011. Nájemné je stanoveno na 2.986,- Kč/měsíc a poplatek za služby 600,- 

Kč/měsíc.  

 

III. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

 

 

RO Usnesení č. 134/20-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 



 

I. uděluje 

Výjimku dle čl. 5, bodu 5.6 Obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 o veřejném pořádku, 

opatřením k jeho zabezpečení a čistotě v obci Psáry: 

1./ M. A. na akci „Živá hudební produkce“ v hospůdce U Nervů dne 30. 7. 2011, akce 

je povolena do 24.00 hod.  

 

 

RO Usnesení č. 135/20-2011 
       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:  


