
Zápis z IV. zasedáni Zastupitelstva obce Psáry, konaného 21. 6. 2017 v 18.00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková, Mgr. Martina Béťáková, Olga
Kramosilová, Vit Olmr, Martina Šmerglová, Ing. Antonín Rak, Bc. Miloslav Burian, Ing. Jan Čihák,
(příchod 18. 10 h. ) Pavel Kuká (příchod 18. 25 h.)

Nepřítomni: Ing. Roman Štípek, Mgr. Jakub Adámek, Vladimír Kadeřábek, Ing. Petr Jaško, Pavel
Otruba

1. Úvod
Schůzi zahájil starosta Obce Psáry Milan Vácha. Přivital všechny přítomné a uvedl, že zasedáni
zastupitelstva bylo svoláno řádné a ve stanoveném terminu, v souladu s ustanovením § 93 zákona Ď.
128/2000 Sb., o obcích v platném zněni (dále "zákon o obcích"). Starosta obce konstatoval, že podle
prezenéni listiny je přítomno 8 později 10 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviéni většina a zasedání je
usnášeníschopné.

Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu mistostarostky Mgr. Martinu Běťákovou a Vlastu Málkovou.

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu IV. zasedáni zastupitelstva v roce 2017, tak jak byl
vyvěšen:

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Úvod
Zpráva o činnosti obce
Zpráva o činnosti finančniho výboru
Rozhodnuti o dalším postupu ve věci vymáhání škody vzniklé v souvislosti s neplaným
odvoláním Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky Základní školy a Materské školy Psáry
Dodatek 6. 1 k pojistné smlouvě o pojištěni majetku a odpovědnosti mezi Obci Psáry
a Generál] pojišťovna a. s.
Kupní smlouva mezi Obci Psáry (kupující) a Ing. Jiřím Pýchou (prodávajfci) na převod p. 6.
135/14 o výměře 36 m2 k. u. Dolní Jiréany
Smlouva o zřízeni věcného břemene-služebnosti inženýrských síti mezi Obcí Psáry a Ing, Jiřím
Pýchou na pozemcích p. é. 135/7 a 135/6 k. u. Dolní Jiróany
Darovací smlouva mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a Danielem Benešem a Věrou Kédlovou
(dárci) na převod vodovodního řadu na pozemcích p. é. 343/83 a
141/4 k. u. Dolní Jiréany
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti mezi Obci Psáry (budouci oprávněná)a
Lesy ČR s. p (budouci obtížený) a Krajskou správou a údržbou silnic Sté. kraje (investor) na
pozemku p. é. 1106/1 k. u. Psáry
Kupní smlouva mezi Obci Psáry (kupujici) a Miroslavou Dubovou, Hanou Jirsákovou a Jiřím
Olmerem (prodávající) na pozemek p. 6. 75/130 o výměře
49 m2 k. u. Dolní Jiróany
Kupní smlouva mezi Obci Psáry (kupujíci) a Irenou Hájkovou, Otakarem Kukalem a Ivanou
Svobodovou (prodávající) na pozemek p. é. 75/129 o výměře 246 m2 k. u. Dolní Jiréany
Projekt interiéru - Nová škola pro Psáry a Dolni Jiréany
Meziroéni nárůst cen pro vodné a stočné
5. rozpočtové opatřeni na rok 2017
Obecné závazná vyhláška Ď. 1/2017 o regulaci provozováni hazardních her

16. Smlouva o spolupráci na vybudováni kamerového systému
17. Závěr

Bylo hlasováno o programu.
PRO: 8 PROTI:
Návrh programu byl přijat.

ZDRZELI SE:
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Starosta přivítal hosty právního zástupce obce JUDr. Sysla a Ing. Záchovou (VHS Benešov s. r. o. ).

2. Zpráva o činnosti obce

Starosta přednesl zprávu o činnosti.
. Z dlouhodobých akci informoval o projektu nové školy. V současné dobé je podaná žádost o
dotaci na MŠMT, byla posouzena zadávaci dokumentace. Dokončuje se podáni žádosti o dotaci na
SFŽP.
. Byly zahájeny stavební práce na přeložku komunikace 11/105.
. Probíhá příprava projektové dokumentace na rekonstrukci a odbahněnl Nádržky v Psárech,
projektové práce na mosty v úl. Kutná a Psárská.
. Byl vybrán vítěz VR na akci "Dostavba cyklostezky v obci Psáry" a to spol. Silmex s. r. o.,
zahájeni stavby se předpokládá v 7/2017.
. V rámci stavby "rekonstrukce komunikace v úl. Slunečná a dešťová kanalizace" vznikly
vlcenáklady ve více než 300 tis. Ke za likvidaci skládky.
. Probíhá oprava mostku v úl. KJunéáku, dokončeni stavby se předpokládá do 31. 7. 2017.
> 24. 5. 2017 proběhla schůzka s p. ministrem dopravy D.Ťokem, zástupců ŘSD a dalších
zástupců dotčených obci ve věci nedostatečné kapacity kruhového objezdu u DO.
. Informoval o navýšeni příspěvku obce na zajištěni přestupkové agendy městem Jílové z 3 tis.
Ke na 5 tis. Ké/měsiéné. Město Jílové připraví dodatek k veřejnoprávní smlouvé a ten bude poté
předložen zastupitelstvu k projednáni.

V průběhu bodu é. 2 - zprávy starosty, přišel p. Čihák (příchod v 18. 10 h. ).

Mistostarostka Málková informovala o:

. Probíhajících opravách kanalizačnfho řadu v úl. K Hlásovu a úl. Horní.

. Připravuje se přepojeni úl. Lesní v Psárech na jiné tlakové pásmo. Dále se připravuje
přepojeni části Zelivky na obecni vrty.

. Probíhají jednáni ve věci řešeni kapacity vodnich zdrojů zásobujících obec - Posázavský
vodovod (nadzemní vodojem, AT stanice, náklady cca 23 mil. Ke), nový privaděé z Želivky,
spolupráce s Tondech na úpravné vody.

. ČOV Psáry- provedeno vyhodnoceni zatíženi ČOV, zjištěn vysoký nátok na ČOV hl. o
víkendech, probíhá kontrola ČIŽP (doporuéeni omezeni návozu odp. vod na cca 20 m'/den).

. Informace o připravovaných kulturních akcích.
Zprávu mistostarostky doplnila Ing. Zachová - vyjádřila se ke zvýšeni ceny za vodné a stočné,
vysvětlila probíhající měřeni na ČOV a problém s kapacitou ČOV.

V průběhu bodu č. 2 - zprávy mistostarostky, přišel p. Kuká (příchod v 18. 35 h. ).

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENÍ 6. 27/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

l. bere na vědomi
Přednesenou zprávu starosty a mistostarostky Málkové o činnosti obce.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

3. Zpráva o činnosti finanéniho vvboru

lna. Rak přednesl zprávu o činnosti FV.
lna. Čihák uvedl, že KV nebyl při svém zasedáni usnášení schopný. Nebylo tedy přijato žádné
usneseni ani vyhotoven zápis.
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Zpráva a zápisy o činnosti FV jsou uveřejněny na webových stránkách obce.

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENÍ é. 28/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:

l. bere na vědomi

Zprávu o éinnosti finančního výboru obce,
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTI;
Návrh usneseni byl přijat.

ZDRŽELI SE:

4 Rozhodnuti o dalším postupu ve věci vymáháni škody vzniklé v souvislosti s neplaným
odvoláním Mař. Mileny Trůblové z funkce ředitelky Základní školy aÍVJateřské ěkolv Psán/

Starosta a JUDr. Sysel shrnuli celou situaci, jak uvádí důvodová zpráva.
KMVS advokátní kancelář s. r. o. poskytovala prostřednictvím JUDr. Musila obci Psáry právní službu.
-lUDr. Musil odsouhlasil text odvoláni Mgr. Trůblové z funkce ředitelky ZŠ a MS Psáry. Toto odvoláni
následné soudy shledaly neplatným pro nedostatečnou konkretizaci povinností, jejichž porušeni bylo
důvodem^ odvolaní ředitelky ZŠ a MS Psáry následně musela Mgr. Trůblové uhradit náhradu mzdy,
náklady "zeni Dále musela uhradit náklady právního zastoupeni JUDr. Vondráčkovi. Tyto částky
škole následně uhradila obec Psáry, čímž Jí vznikla škoda. Dalši škodou je úhrada právniho
zastupováni ve sporu s Mgr Trůblovou JUDr Musilovi. V souvislosti s řešením celé věci obec Psáry
Vynaložila náklady na právní službu uhrazené JUDr. Syslovi. Celková Částka přesahuje Čtyři miliony
Ke. JUDr. Sysel jménem obce vyzval KMVS k náhradě škody, věc byla předána pojišťovné KMVS,
která škodu odmítla uhradit z důvodu, že dle jejího názoru se jednalo pouze o nesprávný právní názor
JUDr Musila a odpovědnost KMVS za škodu tedy není dána. KMVS za škodu odpovidá, neboť
porušeni povinnosti JUDr Musila spoéívalo vnedostateéné konkretizaci povinnosti ředitelky, jejichž
porušeni bylo důvodem jejího odvoláni. Podrobnosti ve stanovisku JUDr. Sysla é. j. 62/15/8 z 1'6". 11
2015 a 6. j. 11/17/9 z 3. 5. 2017.
Veškeré podklady k tomuto bodu jsou uveřejněny na webových stránkách obce.
JUDr. Sysel uvedl, že dvě možnosti řešení:

Náhradu škody nevymáhat.
Podat žalobu o zaplacení náhrady škody proti KMVS k soudu.

JUDr. Sysel doporuéuje podat žalobu k soudu, protože KMVS porušili svou povinnost.
JUDr. Sysel odhaduje náklady řízeni:
l. stupeň - 350. 000, - Ke /soudní poplatek - 200. 000, - Kč a 5 x úkon a 30. 000, - Ke /
II. stupeň - 260.000, - Ke /soudní' poplatek 200. 000, - Ke a 2 x úkon a 30. 000. - KČ/
Celkem tedy 610.000, - Kč bez DPH.

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENÍ C. 29/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l. rozhodlo

Vymáhat škodu vzniklou obci Psáry v souvislosti s neplatným odvoláním Mgr. Trůblové z funkce
ředitelky 2Š a MS Psa ry soudně na KMVS, advokátní'kancelář s. r. o.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.
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5. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o poiištén! majetku a odpovédnosti mezi Obci Psárv
a Generali pojišťovna a. s.

Starosta uvedl, že obec má v plánu zaměstnat pracovníky v rámci veřejné služby od úřadu práce. Je
nutné upravit pojistku - navýšit pojištěni o 500, - K6/rok, kdy toto pojistné bude obci hradit úřadu práce.
Je přeložen dodatek é. 1 k pojistné smlouvě.

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENÍ é. 30/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. schvaluje
Uzavření Dodatku é. 1 k pojistné smlouvé o pojištění majetku a odpovědnosti 6. 1553927425 mezi
Obci Psáry a Generál! pojišťovna a. s.. Předmětem smlouvy je připojištění veřejné služby. Ro6ni
pojistné éini 49. 405, - Kč.

II. pové řuj e
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
Bylo hlasováno:

PRO: 9 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.
Při hlasováni nebyla přítomna mfstostarostka Běťáková.

6. Kupní smlouva mezi Obcí Psárv (kupuilci) a lna. Jiřím Pýchou (prodávaiici) na převod D. 6.
135/14 o výměře 36 m2 k. u. Dolní Jiréanv

Obec vybudovala v letech 2009-2010 mj. rad splaškové kanalizace v úl. Na Výsluni, Při výstavbě byl
řad uložen i do pozemku soukromého vlastníka. Nyni vlastní žádá po obci odkup části pozemku
(36 m2 ), na kterém je stavba umisténa. Cena je stanovena dle znaleckého posudku tj. celkem

107. 000, - Ke. Kupní cena bude započtena ve smlouvě o spolupráci, která bude uzavřena s vlastníkem
pozemku p. é. 135/9 k. u. Dolni Jiréany.

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENI é. 31/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. schvaluje
Uzavřeni Kupní smlouvy mezi Obci Psáry (kupující) a Ing. Jiřím Pýchou (prodávajici). Předmětem
smlouvy je převod pozemku p. é. 135/14 o výměře 36 m2 k. u. Dolní Jirčany za cenu celkem

107. 000, -Ke.
II. pové řuj e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:

PRO: 9 PROTI: ZDRZELI SE:

Návrh usneseni byl přijat.
Při hlasováni nebyla přítomna mlstostarostka Béťáková.

7. Smlouva o zřízeni věcného břemene-služebnosti inženýrských šiti mezi Obci Psárv^Jnfl.
Jiřím Pýchou na pozemcích p. 6. 135/7 a 135/6 k. u. Dolní Jiréanv
Dle uzavřené smlouvy na vybudováni přípojek inž. síti k pozemkům p. 6. 134/14, 135/6 a 135/7 k. u.
Dolní Jirčany byly vybudovány pouze přípojky pro p. 6. 135/7 a pro ostatní pozemky byly vytaženy
pouze odbočky. Vlastník pozemků požádal o plněni závazků z uzavřené smlouvy. Obec přípojky
dobudovala, ale protože jsou umistény na soukromém pozemku, je nutné uzavřít smlouvu o zřízeni
věcného břemene.
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Starosta přeéetl návrh usneseni:
USNESENÍ é. 32/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. schvaluje

Uzavřeni Smlouvy o zřízeni věcného břemene - služebnosti inženýrských síti, vodovodni a
kanalizaéni připojky mezi Obci Psáry (oprávněná) a Ing. Jiřím Pýchou (povinná). Předmětem smlouvy
je bezúplatné zřízeni věcného břemene, spoClvajlci v právu zřízeni, vedení, provozováni a udržováni
stavby "2 vodovodních přípojek a 1 kanalizaéni přípojky", k pozemkům p. é. 135/6 a 135/7 k. u. Dolní
Jiréany.
II. pové řuj e

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:

PRO: 1° PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

8. Darovací smlouva mezi Obcí Psán/ (obdarovanát a Danielem BenesenLa Věrou Kédlovoi
(dárci) na převod vodovodniho řadu na pozemcích p. é. 343/83 a 141/4 k U. bolníjireař
D. Beneš a V. Kédlová vybudovali v souvislosti s výstavbou rodinného domu prodToužení vodovodního
radu v uL_Duhová. Pozemky, na kterých je stavba umistěna jsou ve vlastnictví obce~'Stavba"řadu'
v délce 50 m je zkolaudovaná a vlastnici nyní rad převádí bezplatné do vlastnictvi obce.

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENI é. 33/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. schvaluje

Uzavřeni Darovací smlouvy mezi Obci Psáry (obdarovaná) a Danielem Benešem a Věrou Kédlovou
(dárci). Předmétem smlouvy je bezúplatný převod vodovodního řadu na p. é. 343/83, 141/4 v k. u.
Dolní Jiréany.
II. pově řuj e

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:

PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

.
-?mj°^lva ° ?.ml<?"vě. bl?d?-uc'. 0 zřizeni služebnosti mezi Obcí Psárv (budouci oprávnéna]

Lesy ČR s. p^ (budoucí obtíženy) a Krajskou správou a údržbou silnic Sté. kraie (investort
pozemku o. é. 1106/1 k. u. Psárv
KSUS Stě. Kraje jako investor projednává vydáni stavebního povoleni na rekonstrukce mostu v úl.
K^na_pm[earlzacj stavbV ft nutné pfetoieni vodovodního fadu. kterýjevevlastnictviobceaje
uložen v mostě v úl. Kutná. Pozemek, na který se bude vodovod překládat je ve vlastnictví ČR
s právem hospodařit pro Lesy ČR. Veškeré náklady s tím spojené bude hradit investora

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENÍ é. 34/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. schvaluje

Uzavřeni Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízeni věcného břemene é. B 026/954/2017/Bla mezi Obcf
Psáry (budoucí oprávněný) a Lesy ČR s. p. (budoucí obtížený) a Středočeským krajem zast. Krajskou
!p?.v"o"".a, úd''ž^ou silnic stč' kl'aje <investor) Předmětem smlouvy je budoucí zrizeni služebnosti na p.
C, 1106/1 k. u. Psáry v souvislosti se stavbou "rekonstrukce 111/1051 most ev. 6. 1051-1".
II. pové řuj e

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
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PRO:10
Návrh usneseni byl přijat.

PROTI: ZDRŽELI SE:

10. Kupní smlouva mezi Obci Psárv (kupující) a Miroslavou Dubovou. Hanou Jirsákovou a Jiřím
Olmerem (prodávající) na pozemek p. 6. 75/130 o výměře
49 m2 k. u. Dolní Jiréany

11. Kupní smlouva mezi Obcí Psárv (kupující) a Irenou Hájkovou, Otakarem_Kykalem a Ivanou
Svobodovou (prodávaiici) na pozemek p. 6. 75/129 o výměře 246 m2 k, u. Dolní Jiréanv

V souvislosti s posunem katastru, jak již bylo avizováno na zasedáni zastupitelstva, byly připraveny
výkupy části pozemků tak, aby nebylo nutné měnit projekt. Nyni se totiž 6ást plotu a trafostanice
nachází na pozemcich sousedů. Cena byla respektována ve výši, za jakou jsme my prodávali
pozemky na stavbu kruhového objezdu.

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENÍ é. 35/4. 2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. schvaluje
Uzavřeni Kupni smlouvy mezi Obci Psáry (kupujicí) a Irenou Hájkovou, Otakarem Kukalem a Ivanou
Svobodovou (prodávajíci). Předmětem smlouvy je převod pozemku p. 6. 75/129 o výměře 246 m2 k. u.

Dolní Jiréany za cenu celkem 218. 202, - Ke.
ll. sc hva l uj e

Uzavřeni Kupní smlouvy mezi Obci Psáry (kupující) a Miroslavou Dubovou, Hanou Jirsákovou a Jirim
Olmerem (prodávajicl). Předmětem smlouvy je převod pozemku p. é. 75/130 o výměře 49 m2 k. u.

Dolní Jiréany za cenu celkem 43. 464, - Kč.
lil. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

12^projekt interiéru - Nová škola pro Psárv a Dolní Jiréany
V návaznosti na projekt stavební části nové školy je potřebné vyhotovit projektovou dokumentaci na
interiéry nové školy. Je to éást, která je nad rámec rozsahu architektonické soutěže. S ohledem na
celé dílo je vhodné, aby i tuto Část délala architektonická kancelář, která projektuje celou školu. Je
tedy návrh na výjimku z naši metodiky a vybrat zhotovitele přímo. Částku jako odpovídající potvrdil
ing. Arch Kovačevié. Projektová dokumentace bude v budoucnosti podkladem pro výběr zhotovitele.

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENÍ 6. 36/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. souh l as i
S předloženou cenovou nabídkou od SOA architekti s. r. o. na projektové práce - projekt interiéru
"Nová škola pro Psáry a Dolní Jiréany" za cenu 289. 680, - Ke bez DPH.
II. pověř uj e

Starostu Milana Váchu objednáním těchto služeb.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.
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13. Meziroční nárůst cen pro vodné a stočné
V roce 2008 byla stanovena Jedna z nejdůležitějších priorit rozvoje obce Psáry - dokončeni
vodohospodářské infrastruktury. Podařilo se rozšířit čistírnu odpadních vod (ČOV), vybudovat
vodojem na Vysoké a dobudovat z velké části vodovod a kanalizaci. Financování proběhlo zejména z
dotačních prostředků z Operaénlho Fondu Životního prostředí, které bylo podmíněno mimojirié
uzavřením koncesni smlouvy na provoz vodovodua kanalizace. Finanční model OPŽP požaduje, aby
se do ceny vodného a stočného zahrnuly prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace. To se
projevuje postupným navyšovánim ceny vodného a stoiného.
Od 1. 7. 2017 se zvyšuje cena vodného z 38,64 Ké/m3 na 43, 87 Kč/ m3 a stočného z 34, 44 Ké/m3
na 38, 15 Ke/m3 vše s DPH. ------.,

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENI é. 37/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. schvaluje
Navýšeni cen vodného a stočného od 1. 7. 2017 vycházející z koncesní smlouvy s VHS Benešov
s. r. o., Ďimžje splněna podmínka SFZP pro poskytnuti dotace. Nová cena vodného Činí 43, 87 Kč/m3 a
stočného Činí na 38, 15 Ké/m' s DPH.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

14. 5. rozpoétové opatřeni na rok 2017
Starosta vysvětlil jednotlivé položky opatřeni.

Starosta přečetl návrh usneseni:
USNESENI é. 38/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. schvaluje
5. rozpočtové opatřeni na rok 2017 - navýšeni o 168. 275, - Kč.
Bylo hlasováno:

PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usnesení byl přijat.

15. Obecné závazná vyhláška é. 1/2017 o regulaci provozováni hazardních her
Po dlouhodobých úvahách a jednáních na ZO je předkládána OZV, která zakazuje hazard v naši obci.
Po postupném vytlačováni hazardu z Prahy se kasina zaéinaji stěhovat do přiméstských oblasti (nové
Věštec, Sulice). Zákaz je již v Dolních Břežanech a nově i v Jesenici. Byl použit vzor z Jesenice,
kterou schválilo Ministerstvo vnitra. Tato vyhláška neomezuje a nereguluje turnaje v pokeru, které
nemají společenské, sociální a kriminální dopady.

Starosta přečetl návrh usnesení:
USNESENÍ é. 39/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku é. 1/2017 o regulaci provozováni hazardních her.
Bylo hlasováno:

PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.
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16. Smlouva o soolupráci na vybudováni kamerového systému
Jak bylo již drive avizováno, chceme vybudovat jednotný kamerový systém v rámci Dobrovolného
svazku obci Dolnobřežanska. Ten bude monitorovat a zaznamenávat všechny vstupy do prostoru
mikroregionu a poskytovat je Obecni policii a Policii ČR s cílem zvýšení bezpečnosti v mikroregionu.
Na tento systém můžeme připadne později připojovat naše vlastní budoucí kamery monitorujlci
prostor uvnitř obce do kontrolu obecního majetku a trestné činnosti na veřejných prostorech.
Správcem systému by mela být Obecni policie Věštec. Smlouva o spolupráci formálně potvrzuje, že
se chceme na tomto projektu podilet a jsme si vědomi našich povinnosti. Na základě této smlouvy
bude teprve vyhlášeno výběrové řízeni apod.

Starosta přečetl návrh usneseni
USNESENÍ é. 40/4-2017
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usneseni:
l. schvaluje
Uzavřeni Smlouvy o spolupráci mezi Obci Psáry, ostatními obcemi svazku a Dobrovolného svazku
obci Dolnobřežanska na vybudováni Obecního kamerového dohlížecího systému v rámci
dobrovolného svazku obci.
II. povéř uj e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 10 PROTI: ZDRŽELI SE:
Návrh usneseni byl přijat.

13. JZ.aver
Starosta ukončil zasedáni v 20. 25 hod.

Milan Vácha - starosta

Vlqét^ Málková - místostarostka a ověřovatel zápisu

Mgr. Martina Běťáková - mistostarostka a ověřovatel zápisu

Zapsáno N. Alferyovou 26. 6. 2017. Zápis má 8 listů.
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