
Usnesení č. 2-2014
ze zasedání zastupitelstva obce Psáry konaného dne 23. 4. 2014
od 18:00 hodin na Obecním úřadu, Pražská 137, 25244 Psáry

USNESENI Č. 10102-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

Lbere na vědomi .

Vzdání se mandátu člena zastupitelstva —Václava Nováka k 18. 3.2014

Itbere na vědomí
Složení slibu nového člena zastupitelstva — Petra Noska.

Ill. sc h v a I U ~ e
Odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva, a to v plné výší v souladu s ~ 71-73 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích a podle aktuálního prováděcího nařízeni vlády za výkon funkce Od 23. 4. 2014.
Bylo hlasováno: ‚

PRO: 8 PROTI: ZDRZELI SE: I (Nezmar- příchod 18.13 h)
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENI Č. 11102-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. bere na vědomí
Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
Bylo hlasováno:
PRO: 9 PROTI: ZDRZELI SE: I (Petz)
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENI Č. 12102-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

Lbere na vědomí
Zprávu O činnosti finančního výboru obce.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTl: ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENI Č. 13102-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

L bere na vědomí
Zprávu o posouzení a hodnoceni nabídek podaných v rámci zadávacího řízeni na veřejnou zakázku
Zajištěni provozu vodohospodářské infrastruktury obce Psár~, zadávanou podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon).

II. r o z h od u j e
V souladu s ustanovením ~ 81 odst. 1 zákona a v souladu s výsledkem hodnoceni nabídek o výběru
nejvýhodnější nabídky výše uvedeného zadávaciho řízení následovně: jako nejvýhodnější nabídka
byla vybrána nabídka uchazeče Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., se sídlem Benešov,
Černoleská 1600, PsČ 256 13, IČ 47535865.

Ill. p ov ě ř u j e
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(1) starostu Milana Váchu, aby v souladu s ustanovením 5 81 odst 2 zákona oznámil rozhodnutí
Zastupitelstva obce Psáry o výběru nejvýhodnější nabídky ve smyslu bodu II. tohoto usnesení všem
uchazečům o veřejnou zakázku, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízeni
(2) starostu Milana Váchu k přezkoumání a rozhodnutí o případných námitkách podaných
v zadávacím řízeni
(3) starostu Milana Váchu k úkonům zadavatele, které jsou stanoveny v 5 82 a 5 83 zákona

IV. u k I á d á
Starostovi Milanovi Váchovi, uzavřít ve lhůtě uvedené v 5 62 odst.2, zákona, smlouvu O dílo
s vybraným uchazečem, Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., se sídlem Benešov,
Cernoleská 1600, PSC 256 13, lČ 47535865.

V.bere na vědomi
Předchozí stanovisko Ministerstva financi k uzavřeni koncesni smlouvy obci Psáry Z 18. 4. 2014 pod
čj. MF-2810612014/12-I2O3.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTI: ZDRZEL‘ SE:
Návrh usneseni byl přijat.

USNESENÍ Č. 14102-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

I.s C h v a I u j e
Uvolněni finanční částky do výše 7,3 mil. Kčs DPH a rezervy do výše 730 tis. Kč s DPH na
financováni podílu žadatele v rámci dotace z OPZP na akci „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita
Vysoká a ulice pod Kostelem“, která bude rozložena vletech 2014-2015.

II. sc h v a I u j e
Uvolněni finanční částky do výše 7 mil. Kčs DPH a rezervy do výše 700 tis. Kčs DPH na financování
podílu žadatele v rámci dotace z OPŽP na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a
ulice pod Kostelem“, která bude rozložena vletech 2014-2015.

Ill. s C h v a I u j e
Uvolnění finanční částky do výše 3,7 mil. Kčs DPH na financování stavby přípojek IS k akci „Vodovod
Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany -

lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“, která bude rozložena vletech 2014-2015.

IV. Po v ě ř u j e
Radu obce Psáry schválením Smlouvy o poskytnuti podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
a dotaci ze státního rozpočtu mezi Obcí Psáry a Státním fondem životního prostředí CR na akci
„Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice pod Kostelem“.

V. p o v ě ř u j e
Radu obce Psáry schválením Smlouvy o poskytnuti podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
a dotaci ze státniho rozpočtu mezi Obci Psáry a Státním fondem životního prostředí CR na akci
„Vodovod Psáry, Dolní ‚Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem.
Bylo hlasováno;
PRO: 9 PROTI: ZDRZELI SE: I (Nezmar)
Návrh usneseni byl přijat.

USNESENÍ Č. 15101-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

I. schval u je
Zněni Dohody o poskytnuti finančního přispěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany
(příjemce) doplatek ve výši 72.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokryti nákladů spojených s činností
SDH.
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II. S C h v a I U] e
Znění Dohody o poskytnuti finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry
(příjemce) doplatek ve výši 52.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností
SDH.:

Ill. s c h v a I u J e
Zněni Dohody o poskytnuti finančního příspěvku mezi Obci Psáry (poskytovatel) a SK Rapid Psáry
(příjemce) doplatek ve výši 150.000,- Kč a rezervy do výše max. 150.000,- Kč. Příspěvek bude použit
k pokryti nákladů spojených s činností SK a na vnější úpravy areálu.

IV.schvaluje
Zněni Dohody o poskytnuti finančního příspěvku mezi Obci Psáry (poskytovatel) a SK Cechoslovan
Dolní Jirčany (příjemce) doplatek ve výši 197.000,- Kč a rezervy do výše max. 150.000,- Kč.
Příspěvek bude použit k pokryti nákladů spojených s činnosti SK a na vnější úpravy areálu.

V. $ C h v a I u j e
Zněni Dohody o poskytnutí f~nančniho příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a 1. LTC Psáry
(příjemce) doplatek ve výši 12.500,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činnosti
LTC.

Vl. $ C h v a I u j e
Zněni Dohody o poskytnuti finančního příspěvku mezi Obci Psáry (poskytovatel) a MS Borovina
(přijemce) doplatek ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokryti nákladů spojených 5 činností
MS.

VII. Po v ě ř u] e
Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod.
Bylo hlasováno:
PRO: 9 PROTl: I (Nezmar) ZDRZELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

USNESENI Č. 16102-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

l.s c h v a I u J e
5. rozpočtové opatřeni 2014— navýšeni 0 2.496.510,-Kč.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTl: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

USNESENÍ Č. 17102-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

„bere na vědomi
Zprávu o posouzeni a hodnoceni nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ‚Nutné stavební
zabezpečovací práce na opěrně zdi komunikace Hlavni I. Etapa«.

II. r o z h o d u J e
V souladu s výsledkem hodnoceni nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky výše uvedeného
zadávacího řízení následovně: jako nejvýhodnější nabidka byla vybrána nabídka uchazeče J.L.T.
stavební společnost s.r.o., se sídlem Jesenice, Budějovická 701, PSČ 25242 za cenu 1.060.299,-
Kč bez DPH.
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III. u kl á d á
Starostovi Milanovi Váchovi uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, .J.L.T. stavební společnost
s.r.o., se sídlem Jesenice, Budějovická 701, ~SČ 252 42.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTl: ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

USNESENÍ ~. i8102-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

I. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem navrženě Kupní smlouvy mezi Obci Psáry (kupující) a Maxem
Mrázkem (prodávající). Předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č. 75188 o výměře 1884 m2 v k.ú
Dolní Jirčany za cenu celkem 900.000,- Kč.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTl: ZDRŽELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

J
Milan Vácha Vlasta Málková

Starosta mistostarostk -

Ing. TrJaško‘
zastu.itel a radní

„Číslováni jednotlivých usnesení jde v Číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usneseni je upraveno z důvodu
dodrženi přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zČ 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.“
Vyvěšeno. J4‘ 4 dQ1~ Sejmuto
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