
Zápis z lii. zasedáni Zastupitelstva obce Psáry, konaného 25. 6. 2014v 18.35 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 25244 Psáry

Přítomni dle prezenční listiny;
Milan Vácha, Vlasta Málková, Ing. Petr Jaško, Ing. Antonin Rak, Naděžda Komárková, Olga
Kramosilová, Mgr. Jakub Adámek, Ing. Štěpánka Nezmarové, MBA

Nepřítomni: JUDr. Josef Podlaha, Pavel Kuka, Lucie Kubalošová, Pavel Otruba, Bc. Michal Petz,
Petr Nosek, Ing. Mgr. Luděk Nezmar, MBA

1. Úvod
Schůzi zahájila místostarostka Obce Psáry Vlasta Málková. Přivĺtala všechny přitomné a uvedla, že
zasedáni zastupitelstva bylo svoláno řádně a ve stanoveném terminu, v souladu s ustanovením 5 92
zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále „zákon o obcich“). Místostarostka obce
konstatovala, že podle prezenčni listiny je přitomno 8 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina a
zasedáni je usnášenischopné.

Mistostarostka navrhla jako ověřovatele zápisu radního Ing. P. Jaška a starostu M. Váchu.

Mistostarostka obce seznámila přitornné s návrhem programu Ii. zasedáni zastupitelstva v roce
2014, tak jak byl vyvěšen:

1. Úvod
2. Zpráva o činnosti obce vč. prezentace závěru studie „Náves v Dolních Jirčanech“
3. Zpráva o činnosti finančniho a kontrolniho výboru
4. Určení počtu členů zastupitelstva pro volebni období 2014-2018
5. Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry a Irenou Hájkovou, Ivanou Svobodovou a Otakarem

Kukalem na 1) bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a komunikace
• v ul. Lipová a 2) bezúplatný převod pozemků p.č. 465/25 o výměře 16 rn2, p.č. 465/106 o

výměře 248 m2, p.č. 465/96 o výměře 1488 rn2, vše kú. Dolní Jirčany
6. Závěrečný účet obce, účetní závěrka, audit KU, inventarizační zpráva 2013
7. 6. rozpočtové opatřeni na rok 2014
8. Výběr nejvýhodnější nabídky VZ „Zatepleni budovy OU Psáry“ - pověření RO schválením

smlouvy se SFZP
9. Smlouva o spolupráci mezi Obcí Psáry, Základní školou a Mateřskou školou Psáry a

Rodinným centrem Domeček
10. Akce „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry“ -. přijetí dotace, financováni akce,

pověření RO k výběrovému řízeni
11. Akce „Dešťová kanalizace Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“- pověřeni RO výběrem

dodavatele a schválením smlouvy .

12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek obce
Psáry

13. Závěr

Bylo hlasováno o programu, Jak byl vyvěšen.
PRO: 8 PROTl: ZDRZELI SE:
Návrh programu byl přijat. .

2. Zpráva o činnosti obce
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce. Přivítal na zasedáni pí Vašourkovou z MOBA.
Ve zprávě mj. informoval o dokončených akcích (mj. Oprava sesunuté zdi v ul. Hlavni, rekonstrukce
komunikaci v ul. Na Výsluni a Nad Nádržkou, rekonstrukce dětského hřiště v Psárech), z plánovaných
akci uvedl např. Zahájení stavby přírodní výukový areál v MŠ, projekt sídelní zeleně v obci. Informoval
o dalším postupu v přípravách nové školy.
Dále předal slovo pí Vašourkové, která prezentovala závěry zjednáni se zástupci obce a hl. s občany
obce na několika setkáních ohledně vizualizace jirčanské návsi. Finální verze bude k dispozici v
9/2014.
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Místostarostka Málková znovu informovala o nových cenách vodného a stočného. Ceny jsou od
1.7.2014 navýšeny, dle koncesního řízeni na provozovatele VHI, které bylo podmínkou pro poskytnutí
dotace na IS a COV II. etapu. Blíže se k cenám vodného a stočného vyjádřila Ing. Zachová z VHS
Benešov s.r.o., která také informovala o novém infocentru v Jílovém.
Starosta přivítal takě Ing. Leštinu. Obec po soudních sporech s Leštinovými uzavřela kupní smlouvu
na pozemek p.č. 659/252 kú- Psáry. Ve smlouvě je zapracována povinnost manž.Leštinových přeložit
z převáděného pozemku kabely veřejného osvětleni do 31.12.2014. Leštinovi se nyni na obec obrátili,
zda je možné uzavřít ke smlouvě dodatek, který by upravoval povinnost předložení kabelů veř.
osvětleni až v případě poruchy. Zastupitelé nevznesli námitky. Právní zástupce obce, který byl na
zasedání přítomen, připraví návrh dodatku, který bude obsahovat lhůty pro přeložení kabelů v příp.
poruchy, sankce a také situaci příp. prodeje pozemku z vlastnictví manž. Leštinových.

Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENI Č. 19103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

Lbere fl a vědomí
Přednesenou zprávu starosty o činnosti obce.
ll.bere na vědomí
Navýšeni cen vodného a stočného Od 1. 7. 2014 vycházejici z nové koncesní smlouvy S VHS
Benešov s.r.o., čímž byla splněna podmínka SFZP pro poskytnuti dotace. Nová cena vodného činí
37,14 Kč/m3 a stočného činí 28,13 Kč/m3.
Bylo hlasováno: .

PRO: 8 PROTI: ZDRZELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolniho výboru
Předseda FV Ing. Rak přednesl zprávu o činnosti FV k 19. 6. 2014, která je uveřejněna na webových
stránkách obce. Ke zprávě finančního výboru se vyjádřila místostarostka Málková.
Ke zprávě kontrolního výboru se vyjádřila místostarostka Málková {k bodům b), d) a e)} i starosta
Vácha {k bodu fl }.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 20103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. bere na vědomi
Zprávu o činnosti finančního výboru obce.
ILbe re na vědomí
Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce.
Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTl: ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

4. Určení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018

USNESENI Č. 21103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. bere na vědomí,že
Počet členů zastupitelstva zůstává pro volební období 2014-2018 stejný tj. 15 členů.
Bylo hlasováno:
PRO: B PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
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5. Darovací smlouvy mezi Obcí Psárv a Irenou Hájkovou, Ivanou Svobodovou a Otakarem
Kukalem na 1) bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a komunikace
v ul. Lipová a 2) bezúplatný převod pozemků p.č. 465125 o výměře 16 rn2, p.č. 4651106 o výměře
248 rn2, p.č. 465196 o výměře 1488 rn2, vše kS. Dolní Jirčany

R. Sedláková vysvětlila, co je předmetem těchto smluv.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 22103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l.s C h v a I u j e
Uzavřeni Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a pí Hájkovou, pí Svobodovou a p.
Kukalem (dárci) na bezúplatný převod vodovodu, splaškové kanalizace a komunikace v ul. Lipová.
II. sc h v a I uj e
Uzavřeni Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a pí Hájkovou, pí Svobodovou a p.
Kukalem (dárci) na bezúplatný převod pozemků p.č. 465/25 o výměře 16 rn2, p.č. 465/1 06 o výměře
248 m2 a p.č. 465/96 o výměře 1488 m2 vše k.ú. Dolní Jirčany.
Ill. pověřuj e
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTl: ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

6. Závěrečný účet obce, účetní závěrka, audit KÚ, inventarizační zpráva 2013
Starosta sdělil, že veškeré podklady jsou připraveny k nahlédnuti.

Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENÍ Č. 23103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l.s chval u je
Celoroční hospodařeni, účetní závěrku a závěrečný účet obce Psáry za rok 2013 včetně zprávy
Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku přezkoumáni hospodařeni obce za rok 2013
bez výhrad.
Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTI: ZDRZELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

7. 6. rozpočtové opatření na rok 2014
Starosta vysvětlil jednotlivé položky opatření.

Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENI č. 24103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I.s chval u je
6. rozpočtové opatřeni 2014— navýšení o 2.918.520,57 Kč.
Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTl: ZDRŽELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

8. Výběr neivýhodněiší nabídky VZ „Zateplení budovy Oú Psáry“ - pověření RO schválením
smlouvy se SFZP
Starosta informoval, že zasedání hodnotící komise se konalo téhož dne v 11 hod. Bylo předloženo
celkem 9 nabídek.
Místostarostka přečetla návrh usneseni:
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USNESENÍ Č. 25103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
Lbere na vědomi
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zatepleni budovy
obecního úřadu Psáry“.
II. r o z h o d Ui e
V souladu s výsledkem hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější nabidky výše uvedeného
zadávacího řizeni následovně: jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče PP-Servis
Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, U Velkého rybníka 35, PSC 301 00, IČ 26322242 za cenu 1.894.852,-
Kč bez DPH.
Ill. pověřuj e
Starostu Milana Váchu uzavřít smlouvu o dilo s vybraným uchazečem PP-Servis Plzeň s.r.o., se
sídlem Plzeň, U Velkého rybníka 35, PSC 301 00, IC 26322242.
IV. p o v ě ř u j
Radu obce Psáry schválením a uzavřenim Smlouvy o poskytnuti podpory ze Státního fondu životního
prostředí CR mezi Obci Psáry a Státnim fondem životního prostředí CR na akci „Zatepleni budovy
obecního úřadu Psáry“ vč. pověřeni starosty Milana Váchy jejím podpisem.
Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTI: ZDRZELI SE:

Návrh usnesení byl přijat.

9. Smlouva o spolupráci mezi Obci Psáry, Základní školou a Mateřskou školou Psárv a
Rodinným centrem Domeček
Starosta vysvětlil, co je předmětem smlouvy. Obec poskytne RC bezplatně prostory pro provozování
dětského klubu a bude přispívat na hlídané děti. Jde o děti, které nebyly přijaty do MS.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENÍ Č. 26103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
I. sc h v a I u J e
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obci Psáry, Základní školou a Mateřskou školou Psáry a
Rodinným centrem Dolní Jirčany o.s. Předmětem smlouvy je bezúplatný pronájem prostor pro
provozováni dětského klubu a příspěvek obce na provozní a mzdové náklady částkou 920,- Kč na dítě
(celodenni režim) a 550,- Kč (polodenní režim) — děti starší 3 let a s trvalým pobytem v obci. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 7.2014 do 30. 8.2015.
II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno;
PRO: 8 PROTl: ZDRZELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

10. Akce „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psárv“ — přiietí dotace, financování akce,
pověření RO k výběrovému řízeni
Starosta informoval o ziskáni dotace na sidleni zeleň. Z časových důvodů žádá zastupitele o pověřeni
RO schválením smlouvy o poskytnuti podpory a k zajištěni Vlk.

USNESENI Č. 27103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I.s chval u j e
Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředi ČR v rámci 50. výzvy, prioritni osy 6 Zlepšování
stavu krajiny a přírody, 6.5 podpora regenerace urbanizované krajiny na akci Projekt revitalizace
sídelní zeleněv obci Psáry‘, akceptační číslo 14188286. Podpora SFŽP činí 274.060,- Kč a z Fondu
Solidarity činí 3.836.848,- Kč z celkových nákladů akce 5.644.882,- Kč.
Il. 5 c h v a I u J e
Spolufinancováni této akce z vlastních zdrojů žadatele do výše max. 1.533.g74,- Kč.
Ill. pověřuj e
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Radu obce Psáry schválením a uzavřením Smlouvy o poskytnuti podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR mezi Obci Psáry a Státním fondem životního prostředí ČR na akci Projekt revitalizace
sídelní zeleněv obci Psár~, akceptační číslo 14188286“ vč. pověření starosty Milana Váchy jejím
podpisem.
IV. p o v ě ř U J e
Radu obce zajištěním výběrového řízeni na veřejnou zakázku Projekt revitalizace sídelní zeleně v
obci Psáry“ vč. uzavřeni smlouvy s vybraným uchazečem.
Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTI: ZDRZELI SE:

Návrh usnesení byl přijat.

11. Akce „Dešťová kanalizace Ve Svahu, Pod Stráži a Ve Stráži“- pověření RO výběrem
dodavatele a schválením smlouvy
Starosta informoval, že obec má již na stavbu vydané UR a nyni žádá o SP. Zádá zastupitele o
pověřeni RO schváleni výsledku VR a smlouvy se zhotovitelem.

USNESENĺ ~. 28103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

I. pověřuje
Radu obce zajištěnim výběrového řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu Dešťová kanalizace
Ve Svahu, Pod Stráži a Ve Stráži vč. povrchu komunikaci“ vč. uzavřeni smlouvy s vybraným
uchazečem.
Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTI: ZDRZELI SE:

Návrh usnesení byl přijat.

12. Akce „Dešťová kanalizace Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži“- pověřeni RO výběrem
dodavatele a schválenim smlouvy

Místostarostka přečetla návrh usneseni:
USNESENI Č. 29103-2014
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o zrušeni některých obecně závazných vyhlášek obce Psáry .

Bylo hlasováno:
PRO: 8 PROTl: ZDRZELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

13. Závěr
Místostarostka ukončila jednáni v 20.01 hod

—.—..— —.

~

Ing. Petr Jaš á - radní a • .‘řovatel zápisu

Zapsáno N. Á feryovou 30. 6. 2014, zápis má 5 listu.
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