
Usnesení ze zasedání rady obce Psdry č. 34-2010
konaného dne 13. prosince 2010 v 18.00 hod'

na obecním úřadu Psáry, Pražská ]37' 252 44 Psáry

Ro Usnesení č. 187/33-2010
Rada obce Psáry přijala toto usn€smíl

I. schYaluje
Příkaz k provedení inventarizace za rok 20 1 0.

. Ro Usnesení č. 188/34-2010
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:

L schvaluje
Znění smlouly o vjpůjčce mezi obcí Psáry (výpůjčitel) a Asekol sJ.o. (půjčitel). Předmětem
smlouvy je bezúplatní výpůjčka pŤísaešku na zpětný odbá elektro zařizeni tzý. e-doÍnkl,.

II. pověřuje
staÍostu Milana váchu podpisen této smlouvy.

Ro Usnesení č. 189/34-2010
Rada obce Psáry pňjala toto usnesení:

L schvaluje
Zněni dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek inflastrulftury meá obcí Psáry a S.
bipem. b}'tem - -. . ' za cenu celkem ]4.707'- Kč.

II. pověřuje
starosfu Milana váchu podpisem teto smlouvy.

Ro Usnesení č. 190/34-2010
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. schvaluje
Znění smlou\,T o uzavření budoucí smlouly o zřízení věcného břemene č. IV-12-601l2l5/3
mezí obcí Psáry a cez Dist buce a.s. Předmětem smlouw je sjednání podmínek pro budouci
uzavření smlowy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 689 k.ú. Dolní Jičany.

II. pověřuje
starostu Milana váchu podpisen této smlou\,Y.

Ro Usnesení č. 191/34-2010
Rada obc€ Psáry přjjala toto usneseni:

I. schvaluje
Znění Dohody o vybrazení společensky účelného pmcovního místa a posk}.tnutí přispěvku č.
PZA-s-23(I)l2o10 mezi obcí Psáry a Úřadem práce Praha západ' Předmětem dodatkuje
změna starosty obce.



II. pověřuje
Starostu Milana váchu podpisem této dohody'

Ro Usnes€ní č. l92134-2010
Rada obce Psáry pŤijala toto Lrsnesení:

I. vo|í
Dalšího ělena Skolské komise : Hanu Doležalovou.

II. volí
^' .^ . .DásIho Člena Komise spoÍlovni a Žir otÍÍho Droslředí: Tomáše \y'axu'

IIl' volí
Dalšího člena Stavební a územně-plrtrovací komise: Ing. Aleše Laboutku.

Ro Usnesení č. 193/34-2010
Rada obce PsáIv Dřiiala toto usneseni:

I. pověřuje
Ing. Petra Jaška v zastupováni obce ve věcech infiastnrkfury IT.

Ro UsneseDí č. 194/34-2010
Rada obce Psáry přijala toto usn€sení:

I. souhlasi
S proplacenim faktw dle pŤedloženého soupisu.

4?,á,//<-
sÚlÍosla

Milan vácha

',Čí'\dóní jednďIých ú"eýň!jde ý čiseké'řa.1ě od Poč!'La rck,' zjeřejňaýdfu ,fuýní je qf*,Ó . důýad, dod/žeňi přiňěženos|i
rúsak] *iqňdďjch osobnich ,.!qn dk zc ] a 2000 sb'' o achrmě ďob,ích údaiú.',
V).věšeno: 
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