
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry Č. 12-2015
konaného dne 27. dubna 2015 ve 13.30 hod.

na obecním úřadu Psáty, Pražská 137, 252 44 Psáry

Přítomni: Vlasta Málková, Mgr. Martina Bět‘áková, Olga Kramosilová, Vít Olmi
Nepřítomni: Milan Vácha

RO Usnesení ě. 53/12-2015
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Podání námitky proti návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a
vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území pod č.j. 042108/2015/KUSK
ze dne 19. 3. 2015, která byla projednávána na veřejném projednání dne 23. 4. 2015. Obec
Psáry trvá na požadavcích zaslaných dopisem ze dne 24. 8. 2007 pod názvem “Věc:
Vyjádření k oznámení záměru „Dálnice D3 „Středočeská“ - stavby 0301 —0303 (1. etapa)“ v
rámci posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí“, které nebyly do dnešního dne jednoznačně splněny.
Důvodem je zejména neřešení zásadních otázek ohledně dopravy směrem do Prahy a zejména
špatné zkušenosti obce s výstavbou obdobné stavby, tedy Pražského okruhu.
V případě, že by se stavba dálnice D3 realizovala, obec upozorňuje, že bude trvat na
důsledných opatřeních, která zabrání zhoršení kvality života v obci, a to zejména opatření
protihlukových. Tato protihluková opatření bude požadovat provést v celé délce úseku od
Pražského obchvatu až Po tunel u Libře, zejména pak v místech mimoúrovňových křížení.
Zároveň bude požadovat dokončení chybějícího valu v zatáčce obchvatu mezi druhým a
prvním kilometrem a přerušeného valu u nadjezdu z Horních Jirčan do Jesenice.
Stejně tak bude obec požadovat v dalším stupni dokumentace posouzení technického řešení
vjezdu do obce Psáry, které je s ohledem na stávající komunikaci kapacitně nevhodné.
Bylo hlasováno.
PRO: 4 PROTI: ZDRZELI SE:
Návrh byl přijat.

RO Usnesení ě. 54/12-2015
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6008530/VBO1 mezi Obcí Psáry a CEZ Distribuce
a.s. na pozemcích p.č. 875/1 a 1082/2v k.ú. Psáry za jednorázovou nábradu ve výši 10.500,-
Kč.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno.
PRO: 4 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh byl přijat.
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RO Usnesení Č. 55/12-2015
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje .

Uzavření Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatná) Č. SUZB/4009/2015 mezi Obcí Psáry a
CEZ Distribuce a.s. na umístění dvou světel veřejného osvětlení v ul. Finské domky na sloupy
rozvodu el. energie.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno.
PRO: 4 PROTI: ZDRZELI SE:
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 56/12-2015
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a GAD LINE spol. s.r.o. (dárce).
Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 100.000,- Kč bude použit na úhradu rekonstrukce
komunikace v ul. Slepá dle projektu Ing. Jiřího Nádvorníka z 2/2015.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno.
PRO: 4 PROTI: ZDRZELI SE:
Návrh byl přijat.

RO Usnesení č. 57/12-2015
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

L schvaluje
Dodatek Č. 1 k Podnájemní smlouvě ze dne 14. 7. 2014 mezi Obcí Psáry (nájemce) a Mgr.
Martinou Běťákovou (podnájemce). Předmětem dodatku je skončení podnájmu bytu v Č.p.
795 ul. Pražskák3t. 5.2015.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu Málkovou podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno.
PRO: 3 PROTI: ZDRZELI SE: 1 (Běťáková)

Návrh byl přijat.
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RO Usnesení č. 58/12-2015
Rada obce Psáry přij ala toto usnesení:

I. schvaluje
Uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (‚prodávající) a Městysem Malšice (kupující).
Předmětem smlouvy je převod hasičského vozu KAROSA CAS 1(25-L 101, SPZ 1SN9545 za
konečnou cenu 800.000,- Kč.

II. pověřuje
Místostarostku Vlastu
Bylo hlasováno.
PRO: 4
Návrh byl přijat.

Málkovou podpisem této smlouvy.

PROTI: ZDRŽELI SE:

místostarostka
Martina Běťáková

„Číslováni jednotlivých usneseni jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přůměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zČ 101 2000 Sb., o ochraně osobních údajďt

vyvěšeno: 28 -0‘- 2015 Sejmuto:

/ místostarostkaVlasta Málková Mgr.
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