
               Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 31-2011 

konaného dne 14. listopadu 2011 v 17.10 hod. 

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

 

    RO Usnesení č. 187/31-2011 
       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. 11. 2011 do 31. 1. 2012. 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. 11. 2011 do 30. 6. 2012. 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. 188/31-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 
 

I. schvaluje 

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a 1. LTC 

Psáry (příjemce) ve výši 20.000,- Kč.  Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených 

s činností LTC. 

 

II. schvaluje 

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

Psáry (příjemce) ve výši 5.000,- Kč.  Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených 

s uspořádáním Mikulášské nadílky dne 4. 12. 2011. 

 

III. pověřuje 
Starostu podpisem těchto dohod.  
 

 

RO Usnesení č. 189/31-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Předložené cenové nabídky na opravy výtluků na komunikacích od:  

1./ Asfalt servis, Kirstone a.s. za cenu 117.300,- Kč bez DPH 

2./ Dipos za cenu 126.313,- Kč bez DPH 

 

II. souhlasí 

S výběrem výhodnější nabídky od Asfalt servis, Kirstone a.s. za cenu 117.300,- Kč bez DPH.  

 

III. pověřuje 

Renátu Sedlákovou zasláním objednávky na výše uvedenou akci.  



RO Usnesení č. 190/31-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 

I. schvaluje 

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6000913/002 mezi Obcí Psáry (povinná) 

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

pozemku p.č. 593/8 k.ú. Psáry za jednorázovou úhradu 500,- Kč.   

 

II. schvaluje 

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6001253/2 mezi Obcí Psáry (povinná) a 

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

pozemku p.č. 141/92 k.ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 2.500,- Kč.   

 

III. pověřuje 

Starostu podpisem těchto smluv.  

 

 

RO Usnesení č. 191/31-2011 
   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:  


