
Výtah z:
Zápis ze zasedání Rady obce Psáry Č. 30-2011,

konaného dne 31. října 2011
na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

Přítomni: Milan Vácha, Vlasta Málková, Luděk Nezmar, Olga Kramosilová, Bc. Michal Petz
(‚příchod 17.40 hod.)

Nepřítomni:

Starosta obce Milan Vácha přivítal přítomné a zahájil zasedání rady obce v
17.00 hod. Uvedl, že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů a rada je tedy
usnášeníschopná. Starosta seznámil přítomné s programem zasedání:

Pro~ram:
1. Uvod
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Usnesení
5.

. Cenové nabídky — vánoční výzdoba, vánoční trhy 3. 12. 2011

. Cenové nabídky- podium, vánoční trhy 3. 12. 2011

. Cenová nabídka — akce pro děti, vánoční trhy 3. 12. 2011

. Cenové nabídky- sněhové zásněžky

. žádost o zajištění opatření proti stékání dešťové vody na jeho pozemek

. ČEZ Distribuce a.s. — Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-6300107/Ol

. . žádost o vyřešení odprodeje části obecního pozemku

. Hedoz s.r.o., - - — Dohoda o narovnání

. Ekolamp s.r.o.- Smlouva o zřízení a provozu sběmého místa kol. systému Ekolamp

. Ul. Hlavní — rekonstrukce komunikace
• Faktury ke schválení

5. Kontrola minulého usnesení
6. Závěr

Dále se projednávalo:
. Pí ‘žádá o urychlené vyřízení žádosti o odkup části pozemku p.č.

PK 691 k.ú. Dolní Jirčany (zatím veden pod č. 686/2, zápis pozemku PK 69 se
řeší s KN). Na části pozemku má pí umístěnou stavbu plom,
vjezdových vrat a sjezdu z komunikace. Obec vydala již několik
nesouhlasných stanovisek ve věci povolení těchto staveb. Rada obce žádost pí

projednala a žádost o odkup části pozemku p.č. PK 691 resp.
686/2 k.ú. Dolní Jirčany zamítá. Pozemek slouží ke komunikačním účelům.
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Starosta Milan Vácha ukončil zasedání v 19.10 hod.

starosta místostarostka
Milan Vácha Vlasta Málková

Zápis byl zapsán Nikolou Alf‘eryovou dne 4. 11. 2011 a má 4 listy.

Za správnost:
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