Zápis zVI, zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 11. 12.2013v 18.00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 25244 Psáry
Přítomní dle prezenční listiny:
Milan Vácha, Vlasta Málková, Václav Novák, Ing. Petr Jaško, Olga Kramosilová, Naděžda
Komárková, Ing. Antonín Rak, Pavel Kuka
.

Nepřítomni: Bc. Michal Petz, JUDr. Josef Podlaha, Lucie Kubalošová Ing. Mgr. Luděk Nezmar,
MBA, Pavel Otruba, Jakub Adámek, Ing. Stěpánka Nezmarová, MBA
‚

1. Úvod
Schůzi zahájila místostarostka Obce Psáry Vlasta Málková. Přivítala všechny přítomné a uvedla, že
zasedáni zastupitelstva bylo svoláno řádně a ve stanoveném terminu, v souladu s ustanovením ~ 92
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném zněni (dále „zákon o obcích«). Místostarostka obce
konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina a
zasedáni je usnášeníschopné.
Místostarostka navrhla jako ověřovatele zápisu radního Ing. P. Jaška a starostu M. Váchu.
Místostarostka obce seznámila přítomné s návrhem programu Vl. zasedání zastupitelstva v roce
2013, tak jak byl vyvěšen:
1. Úvod
2. Zpráva o činnosti obce
3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
4. Schválení zadávací dokumentace k VR „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká
a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká a ulice Pod
Kostelem“
5. Darovací smlouva mezi obci Psáry a p. J. Skalickým na bezúplatný převod vodovodu,
splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikace v části ul. Lipová
v Dolních Jirčanech do vlastnictví obce
6. Darovací smlouva mezi obcí .Psáry a p. M. Krejzou na bezúplatný převod splaškové
kanalizace na pozemku p.č. 689 k.ú. Dolní Jirčany do vlastnictví obce
7. Darovací smlouva mezi obcí Psáry a Ing. P. Jungem na bezúplatný převod vodovodu,
splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace na čášti ul. Ke
Kukaláku a Javorová v Dolních Jirčanech a Darovaci smlouva na bezúplatný převod
pozemků p.č. 129156 o výměře 693 m2 a p.č. 129167 o výměře 115 m2 vše k.ú. Dolní
Jirčany
8. Darovací smlouva mezi obcí Psáry a pí I. Hájkovou, I. Svobodovou a p. 0. Kukalem na
bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a komunikace v ul.
Lipová a Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č. 466!25.o výměře 16 m2,
46511060 výměře 248 m2a 465196 ovýměře 1488 m2 vše k.ú. Dolní Jirčany
9. Kupní smlouva mezi obcí Psáry a CEZ Distribuce, a.s. pozemek p. č. st. 1372 o výměře
Sm2 k. ú. Dolní Jirčany
10. Kupní smlouva mezi obcí Psáry a p. T. Pavlíčkem na pozemek p.č. st 1389 o výměře 4
m2, p,č. 9317 o výměře 74 m2 a 577140 o výměře 105 m2 vše k.ú. Dolní Jirčany
11. Přispěvky pro spolky a nízkoprahové centrum Mozaika na rok 2014
12. Směrnice o poskytování dotací občanským sdružením, nadacím a podobným
organizacím z rozpočtu Obce Psáry
13. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku a také v
průběhu r. 2014v příp. přijetí účelové dotace
14. Rozpočet obce na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2014-2016
15. Uprava jednacího řádu zastupitelstva
16. Odměny za r. 2013
17. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014
18. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva č. 12111212 o poskytnutí podpory ze SFZP
na akci „Pořízením zametací multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry“
19. Dům pro seniory v Horních Jirčanech připojení na IS obce Psáry
20. Podání žádost o dotaci
-

-

.

—

.

—
.
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21. Termíny zasedání ZO na rok 2014
22. Závěr
Starosta navrhl vypuštění bodu č. 8, jelikož nedošlo k naplněni souvisejících smluv. Bod bude znovu
zařazen na ZO ví. 2014.
Bylo hlasováno o programu vč. vypuštění bodu č. 8.
PRO: 8
PROTI:
ZDRZELI SE:
Návrh programu byl přijat.
.

2. Zpráva o činnosti obce
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce.
Ve zprávě mj. informoval o dokončených akcích (Boži muka, rek. ul. Hlavní a u Nádržky, zastávek
nebo kolumbária).
JUDr. Peroutka- upozornil na častou nepřítomnost radního Bc. Petze na žasedání RO. Mandát se má
vykonávat osobně. Jak je tos odměnami pro jeho osobu? Zádal o návrh řešeni.
Starosta- Je to na vlastni odpovědnost radního Petze. Návrh na jeho odvoláni podávat nebude.
Odměny nejsou pro členy RO ani ZO, ale členy výborů a komisí.
Mistostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENÍ Č. 49106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
I.bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTI:
Návrh usnesení byl přijat.

ZDRZELI SE:

3.Zpráva o Činnosti finančního a kontrolního výboru
Předseda FV Ing. Rak přednesl zprávu o činnosti FV k 5. 12. 2013, která je uveřejněna na webových
stránkách obce.
Předsedkyně KV L. Kubalošová nebyla na zasedáni ZO přítomna. Zprávu přednesl ve stručnosti
starosta spolu s komentářem ke zmíněným nedostatkům.
Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENÍ č. 50106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo, toto usnesení:
I. bere na vědom
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
II. b e re n a v ě d O m
Zápis o činnosti kontrolního výboru obce.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTI:
Návrh usnesení byl přijat.

ZDRZELI SE:

4. Schválení zadávací dokumentace R VŘ „Vodovod Psárv, Dolní Jirčany lokalita Vysoká a
ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“
Mistostarostka přednesla krátkou prezentaci. Představila Ing. Hejla z fy Allowance, která akci stavbu
IS Vysoká a ul. Pod Kostelem administruje.
Ing. Heil- přednesl podstatné části zadávací dokumentace a seznámil přítomné s průběhem
elektronické aukce.
Proběhla krátká diskuze o výši jistoty a rozsahu subdodávek.
Ing. Hejl navrhl upravit body 18.1 a 18.3 a 18.4 zadávací dokumentace.
Výběrová řízeni na zhotovitele i zajištěni technického dozoru stavby budou vypsána 30.12.2013.
-

-

-

USNESENÍ 51106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
~.
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I. souhlasí
S vypsáním výběrového řízeni na zhotovitele stavby Vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká a
ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní ‚Jirčany lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem‘.
II. schval u J e
Zadávací dokumentaci vč. smlouvy o dílo k výběrovému řízení na zhotovitele stavby Vodovod Psáry,
Dolní Jirčany lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany lokalita
Vysoká a ulice Pod Kostelem“.
Ill. jmenuje
Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku, která je pověřená otevíráním obálek s nabídkami,
posouzením kvalifikačních předpokladů zhotovitel stavby „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita
Vysoká a ulice Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká a ulice Pod
Kostelem“ ve složeni: Ing. Sovina, Ing. Rieger, Vlasta Málková, Renata Sedláková, Nikola Alferyová a
jako náhradnici: Ing. Watzek, Ing. Nádvorník, Ing. Jaško, I. Janečková a V. Novák.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTI:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
-

-

-

-

-

-

-

5. Darovaci smlouva mezi obcí Psárv a D. J. Skalickým na bezúplatný převod vodovodu‘
splaškové a dešťové kanalizace. veřeiného osvětlení‘ komunikace v části ul. Lipová v Dolních
Jirčanech do vlastnictví obce
R. Sedláková vysvětlila, co je předmětem darovací smlouvy.
USNESENĺ Č. 52106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l.s chval u je
Uzavřeni Darovací smlouvy mezi Obci Psáry (obdarovaná) a Ing. Jiřím Skalickým (dárce). Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace, komunikace,
veřejného osvětleni a přípojek vodovodu a spi. kanalizace v ul. Lipová.
II. Po v ě Fuj e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTl:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

6. Darovací smlouva mezi obcí Psán‘ a D. M. Kreizou na bezúplatný převod splaškové
kanalizace na pozemku D.č. 689 k.ú. Dolní Jirěany do vlastnictví obce
R. Sedláková vysvětlila, co je předmětem darovací smlouvy.
Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENÍ Č. 53106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l.s chval u je
Uzavření Darovací smlouvy mezi Obci Psáry (obdarovaná) a Martinem Krejzou (dárce). Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod splaškové kanalizace v ul. Hlavni.
II. pověřuj e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTI:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
7. Darovací smlouva mezi obcí Psán‘ a Ing. P. Jungem na bezúplatný převod vodovodu‘
splaškové a dešťové kanalizace‘ veřeiného osvětlení a komunikace na části ul. Ke Kukaláku a
Javorová v Dolnich Jirčanech a Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemkú p.č. 129156 0
výměře 693 m2 a p.č. 1291670 výměře 115 m2 vše k.ú. Dolní JirČanv
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R. Sedláková vysvětlila, co je předmětem darovací smlouvy.
Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENÍ Č. 54106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
I. s c h v a I u je
Uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a Ing. Petrem Jungem (dárce).
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod splaškové kanalizace vč. přípojek, vodovodního řadu vč.
přípojek, odvodňovacího přikopu, komunikace a veřejného osvětleni v ul. Ke Kukaláku a Javorová.
II. S C h v a I u je
Uzavření Darovací smlouvy mezi Obci Psáry (obdarovaná) a Ing. Petrem Jungem (dárce).
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků p.č. 129/56 0 výměře 693 m2, p. č. 129/67 0
výměře 115 m2 kú. Dolní Jirčany.
lll.pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTI:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

8. Darovací smlouva mezi obcí Psárv a pí I. Háikovou. I. Svobodovou a p. 0. Kukalem na
bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a komunikace v ul. Lipová a
Darovací smlouva na bezúplatný převod pozemků p.č. 465125 o výměře 16 m2, 4651106 0
výměře 248 m2a 465196 o výměře 1488 m2 vše k.ú. Dolní Jirčanv
Tento bod byl na návrh starosty z programu vypuštěn.
9. Kupní smlouva mezi obcí Psáry a ČEZ Distribuce, a.s.
k. ú. Dolní Jirčany

—

pozemek p. č. st. 1372 o výměře 5 m2

R. Sedláková vysvětlila, co je předmětem kupní smlouvy.
Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENI Č. 55106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
[schvaluje

Uzavřeni Kupní smlouvy č. IV-12-6300314 mezi Obci Psáry (prodávající) a CEZ Distribuce a.s.
(kupující). Předmětem smlouvy je převod pozemku p.č. st. 13720 výměře 5 m~ k.ú. Dolní Jirčany za
cenu 20.000,- Kč.
ll.pověřuje

.

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTl:
Návrh usnesení byl přijat.

ZDRZELI SE:

10. Kupní smlouva mezi obcí Psán, a p. T. Pavlíčkem na pozemek p.č. st 1389 o výměře 4 m2,
p,č. 9317 o výměře 74 m2 a 577140 o výměře 105 m2 vše k.ú. Dolní Jirčany
R. Sedláková vysvětlila, coje předmětem kupní smlouvy.
Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 56106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l.s chval u je
Uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (prodávající) a Tomášem Pavlíčkem (kupující). Předmětem
smlouvy je převod pozemků p.č. st 1389 o výměře 4 rn2, p,č. 93/7 o výměře 74 m2 a p.č. 577/40 o
výměře 105 m2 vše kú. Dolní Jirčany za cenu 219.600,- Kč.
II. p ov ě ř u

j

e

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 8

.

PROTl:

ZDRZELI SE:
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Návrh usneseni byl přijat.
ii. Příspěvky pro spolky a nízkoprahové centrum Mozaika na rok 2014

Ing. Jaško přednesl zprávu komise sportovní a životnĺho prostředí. Komise posuzovala předložené
žádosti s návrhy rozpočtu na rok 2014 Od spolků a zájmových sdruženi v obci. Komise doporučuje
poskytnuti příspěvků ve výši 50% příspěvku Zr. 2013. Po přepracováni a doplnění žádosti, budou
znovu projednána na Zo.
V této souvislosti byla vypracována Směrnice o poskytování dotací viz dalši bod jednání.
Ing. Kracman odprezentoval plánovanou činnost Centra Mozaika nízkoprahového klubu na Štědřiku.
Zastupitelé souhlasili podpořit tuto aktivitu částkou 250.000,- Kč s tím, že z toho 144.000,- Kč je
jednorázovou vstupní investicí na vybaveni klubu, které v případě ukončení projektu zůstane
v majetku obce, zbývající částka je určena na provozní náklady klubu.
—

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 57106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
I. schvaluje
Znění Dohody o poskytnuti finančniho příspěvku mezi Obci Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany
(příjemce) zálohu ve výši 67.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činnostĺ
SDH.
II. schval u j e
Znění Dohody o poskytnuti finančního příspěvku mezi Obci Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry
(příjemce) zálohu ve výši 57.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokryti nákladů spojených s činnosti
SDH.
llLschvaluje
Zněni Dohody o poskytnutĺ finančního příspěvku mezi Obci Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry
(příjemce) zálohu ve výši 150.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činnosti
SK.
IV.schvaluje
Zněni Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SK Cechoslovan
Dolní Jirčany (přijemce) zálohu ve výši 93.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokryti nákladů
spojených s činností SK.
V. s c h v a I u j e
Zněni Dohody o poskytnuti finančního přispěvku mezi Obci Psáry (poskytovatel) a 1. LTC Psáry
(příjemce) zálohu ve výši 12.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokryti nákladů spojených s činnosti
LTC.
VI. s c hval u j e
Zněni Dohody o poskytnuti flnančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina
(přijemce) zálohu ve výši 10.000,- Kč. Přispěvek bude použit k pokryti nákladů spojených s činnosti
MS.
VII. schval u j e
Znění Dohody o poskytnuti finančního příspěvku mezi Obci Psáry (poskytovatel) a Centrem Mozaika
(příjemce) ve výši 250.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytĺ nákladů spojených s činnosti centra.
VIII. p ov ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.
Bylo hlasováno:
PRO: B
PROTI:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
.

12. Směrnice o poskytování dotaci občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z

rozpočtu Obce Psán‘
Finanční výbor spolu s komisi sportovní a životního prostředĺ vypracoval tuto směrnici. Směrnice má
přinést lepši přehled o vynaložených prostředcích. Žadatalé budou uvádět mj. jaký přínos pro obec
jejich činnost přinese.
Mĺstostarostka přečetla návrh usneaeni:
USNESENÍ Č. 58106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
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I. schvaluje
Znění Směrnice o poskytováni dotací občanským sdružením, nadacím a podobným organizacím z
rozpočtu Obce Psáry.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTI:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
13. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku a také v průběhu
r. 2014v příp. přijetí účelové dotace
Starosta vysvětlil jednotlivé položky rozp. opatřeni. Rada obce bude již standardně ke konci roku
pověřena přĺp. schváleni rozp. opatřeni do výše 200 tis. Kč.
USNESENÍ Č. 59106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l.s chval u je
8. rozpočtové opatřeni obce na rok 2013— navýšení o 5.351.280,- Kč.
II. p ov ě ř u j e
Radu obce Psáry příp. schválenim rozpočtového opatřeni obce na rok 2013 ke konci tohoto roku do
maximální výše 200.000,- Kč i v příp. přijeti účelové dotace.
lIl.pověřuje
Radu obce Psáry schválením rozpočtových opatření, jde-li o změny ve finančnich vztazích k jinému
rozpočtu (dotace), bezodkladně.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTl:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
14. Rozpočet obce na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2014-2016
Starosta vysvětlil významné položky rozpočtu. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na UD. Nikdo ze
zastupitelů nepředložil návrhy mimo plánované investice.
Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENI Č. 60106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
I. schval u j e
Rozpočet Obce Psáry na rok 2014 ve výši 58.095.900,- Kč jako schodkový
příjmy ve výši
43.095.900,- Kč, financováni 15.000.000,- Kč a výdaje ve výši 56.366.500 Kč, financováni ve výši
1.729.400,- Kč.
ll.s c h v a I u j e
Rozpočtový výhled na roky 2014-2016.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTl:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
-

-

15. Úprava iednacího řádu zastupitelstva
N. Alferyová informovala o úpravách JR. Jedná se zejména o zapracováni povinnosti zveřejňovat
podklady na zasedáni na webu obce či Zveřejňování zápisu ze zasedáni. Je také zpřesněn postup v
příp. vznášeni dotazů a interpretace členů ZO stejně jako časový limit při vyjádřeni k tématu.
Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 61106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lschvaluje
Upravu Jednacího řádu zastupitelstva ze dne 2. 3.2011 s účinností od 1. 1.2014.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTl:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
...
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16. Odměny za r. 2013
Starosta informoval o návrhu na poskytnutí odměn členům výborů a komisí dle přílohy.
Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENI Č. 62106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. schvaluje
Poskytnutí odměn pro členy výborů a komisi formou finančního daru za činnost v roce 2013 dle *85,
odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dle přílohy tohoto usneseni.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTI:
ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
17. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014
Starosta informovalo výši poplatku za svoz kom, odpadu. Poplatek zůstává v nezměněné výši jako
v r. 2013.
Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 63106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
I.s chval u je
Výši poplatků na rok 2014 za svoz komunálního odpadu v obci dle Obecně závazné vyhlášky
č. 7/2006, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad v nezměněné výši jakov r. 2013.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTl: O
ZDRZELISE: O
Návrh usneseni byl přijat.
18. Rozhodnutí o poskytnuti dotace a Smlouva ě. 121112120 poskytnutí podpory ze SFŽP na
akci „Pořízením zametací multikáry k Čistému vzduchu v obci Psárv“
Starosta informoval o obdrženi rozhodnutí o poskytnuti dotace na zametací multikáru vč. návrhu
smlouvy.
Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENI Č. 64106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
[bere na vědomí
Rozhodnuti MZP o poskytnuti dotace ev. Č. EDSISMVS 1 15D212000495 na akci ‚Pořízením zametací
multikáry k čistému vzduchu v obci Psáry«.
lLschvaluje
Uzavření Smlouvy o poskytnuti podpory ze SFZP Č. 12111212 na akci „Pořízením zametací multikáry
k čistému vzduchu v obci Psáry“ mezi Obci Psáry a Státním fondem životniho prostředí CR.
III. p ověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTl: O
ZDRZELI SE: O
Návrh usneseni byl přijat.
„

19. Dům pro seniory v Horních JirČanech připoiení na IS obce Psáry
Tento bod byl zařazen na základě žádosti zastupitele V. Nováka. Dle Dohody o přistoupení k závazku
má být uhrazena pohledávka za Bytovým družstvem Tábor ve výši 3 mil. Kč. Termín pro zaplacení
částky je do 31. 12. 2013.
—

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 65106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
L schvaluje
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Uzavřeni Dohody o přistoupeni k závazku mezi obcí Psáry a Senior domem Jesenice as. a Green
House Jesenice s.r.o.
II. Po V ~ ř U je
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTI: O
ZDRZELI SE: O
Návrh usneseni byl přijat.

20. Podáni žádost o dotaci
Starosta informoval o zvyku schvalovat žádosti o dotace z Stč. Kraje ZO. Poskytovateli dotace
postačuje chvalováni žádosti RO. Starosta sdělil, že budou podány žádosti o dotaci na informačni
tabulky v rámci mobiliáře a na vybaveni knihovny nábytkem. Spoluúčast obce bude min. 5%.
21. Termíny zasedání ZO na rok 2014
Místostarostka informovala o termínech zasedání ZO v r. 2014.
Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 66106-2013
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
L schvaluje
Terminy veřejného zasedáni zastupitelstva Obce Psáry na rok 2014: 26. února, 23. dubna, 25.
Června, a 17. záři.
Bylo hlasováno:
PRO: 8
PROTi: O
ZDRZELISE: O
Návrh usneseni byl přijat.
21. Závěr
Místostarostka ukončila jednáni v 20.37 hod.
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Ing. Petr Jaško

—
adni a ověřovatel zápisu

Zapsáno N.Aiferyovou 18. 12. 2013, zápis má 8 listů.

