
Usnesení ze zasedání Rady obce Psáy Č. 19-2012
konaného dne 23. července 2012v 17.00 hod.

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 113/19-2012
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na rekonstrukci komunikace v ul. Krátká od:

. Slehofer stavební společnost s.r.o. za cenu 169.764,- Kč bez DPH

. Cakus spol. s r.o. za 187.566,- za cenu Kč bez DPH

. SP spol. s r.o. za 172.602,- Kč za cenu bez DPH

II. schvaluje
Zhotovení bezprašného povrchu komunikace Krátká za částku 169.764,- Kč bez DPH firmou
Slehofer stavební společnost s.r.o. a to z důvodu předložení nejvýhodnější cenové nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zadáním zakázky a přípravou smlouvy o dílo.

RO Usnesení ě. 114/19-2012
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:

I. bere na vědomí
Předložené c~nové nabídky na výměnu PVC v prostorách obecního úřadu (2.NP) pro potřeby
dětského klubu:

. Pokorný-kladení podlahovin, s.r.o. za cenu 35.807,- Kč bez DPH

. Jiří Chloupek, prodej a poradenství podlah za cenu 40.047,50 Kč bez DPH

II. schvaluje
Výměnu podlahové krytiny v prostorách obecního úřadu (2.NP) pro umístění dětí do
předškolního zařízení, které zde bude zřízeno, za částku 35.807,- Kč bez DPH firmou
Pokorný-kladení podlahovin, s.r.o. a to z důvodu předložení nejvýhodnější cenové nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.

RO Usnesení č. 115/19-2012
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na výměnu koberce v Domově Laguna Psáry Po ukončení užívání
prostor pro potřeby mateřské školy:

. Pokorný-kladení podlahovin, s.r.o. za cenu 3 1.365,50 Kč bez DPH

. Jiří Chloupek, prodej a poradenství podlah za cenu 32.504,- Kč bez DPH
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II. schvaluje
Výměnu podlahové krytiny v Domově Laguna Psáry Po ukončení užívání prostor pro potřeby
mateřské školy za částku 31.365,50 Kč bez DPH firmou Pokorný-kladení podlahovin, s.r.o. a
to z důvodu předložení nejvýhodnější cenové nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.

RO Usnesení č. 116/19-2012
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Navýšení kapacity Základní školy, součásti Základní školy a Mateřské školy Psáry, ICO:
70840512, okres Praha-západ, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry, ze 145 na 175 žáků, tedy o
30 žáků, s účinností od 1.9.2012.

II. schvaluje
Navýšení kapacity školní družiny~ součásti Základní školy a Mateřské školy Psáry, ICO:
70840512, okres Praha-západ, se sídlem Hlavní 12,25244 Psáry, z 90 na 140 žáků, tedy o 50
žáků, s účinností od 1. 9.2012.

III. schvaluje
Z důvodu ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Obcí Psáry
(nájemce) a Domovem Laguna Psáry (pronajímatel) zrušení místa poskytování předškolního
vzdělávání a školní jídelny — výdejny na adrese Jílovská 138 a s tím související snížení
kapacity mateřské školy, součásti Základní školy a Mateřské školy Psáry, ICO: 70840512,
okres Praha-západ, se sídlem Hlavní 12, 252 44 Psáry, ze 137 na 112 žáků, tedy o 25 žáků,
s účinností od 1. 9.2012.

IV. schvaluje
Podání patřičných žádostí o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje a na MSMT.

RO Usnesení č. 117/19-2012
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Znění Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a panem R. P. — pozemek p.č. 35 1/5 k.ú. Dolní
Jirčany. Výše fmančnfho příspěvku je 258.400,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení č. 118/19-2012
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infřastruktury mezi Obcí Psáry a P.
H. za cenu celkem 14.707,-Kč.
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IL pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.

RO Usnesení č. 119/19-2012
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. souhlasí
S proplacením faktur dle přiloženého soupisu.

starosta místostarostka
Milan Vácha Vlasta Málkov:

.. Číslování jednot/h ých usneseni jde r číselné řadě od počátku roku. Zveřejhovoné usnese je upraveno : duvodu dodrteni přiměřenosti
ro:sahu veřejhovaných osobních údajů dle zC JOl 2000 Sb., o ochraně osobních údaj ii,

Vyvěšeno: y Sejmuto:
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