
Usnesení č. 6.20í0
ze zas€dání zastupite|stva obcG Psáry konaného dne í5. í2. 20í0

v 18:00 hodin na obecním úřadu, P.ažgká 137 ' 252 44 Psáry

UsNESENí č. 38/6-2o'to
Zastupitelstvo obce Psáry přualo toto usnesení:

l . be . e  na  vědomí
Přednesenou zpÍávu staÍosty o činnosti obcé'

usNEsENí č' 39/6-20lo
zastupite|sfuo obce Psáry přija|o toto usnéséní:

| . be ř e  na  vědomí
ZpráVy o činnostjfinančního a kontro|nÍho výbo.u obce'

| | ' pově řu i e
Kontro|nÍvýbor p.ovedenlm kontroly sou|adu Metodiky obcé Psáry kzadáVán| Veřejných zakázek
pod|e zákona č. 137/2006 sb'' o Veřejných zakázkách a směrn;ce obce Psáry k Í]nančni kontro|e.

usNESENí č. 40/6-20í o
Zastupite|stvo obce Psáry přija|o toto usnesení:

l . s chva lu i e
4' rozpočtové opatřeniobce na rok 2010 bez navýšení'

| | . pově řu i e
Radu obce Psáry příp. schvá|ením 5' rozpočtového opatření obce na rck 20í0 ke koncí tohoto roku do
maximá|ní \/ýše 200.000'- Kč'

usNESENí č. 4't16-20ío
zastupite|stvo obce Psáry přija|o toto usnesení:

| .  s chva lu jé
Rozpočei obce Psáry na rok 2011 Ve Vlýši 42.630'500'- Kčjako přebytkový -příjmy Ve výŠi
41.928'000,-' financovánIve výši 702'500'- a Výdaje Ve výŠi 40.582'500,- Kč, financování ve výŠi
2'048.000'- Kč'

UsNESEN| č',|2'/6-2010
zastupitelstvo obce Psáry přija|o toto usnesení:

l . be re  na  vědomí
Informaci zastupjtelů Pav|a Kuky' Jakuba Adámka a Ing. Antonína Raka o vzdání se odměny za
č]enstvi v zasfupite|stvu obce Psáry.



Zastupite|stvo obce Psáry přija|o toto usnesení:

l . s chva lu j e
Rozpočtový Výh |ed obce Psáry |,a |ok 2011 ' 2012 a 2013.

UsNEsENi č.4416-2010
Zastup'te|swo obce Psáry přija|o to|o usnesení:

l "  s chva lu j e
TermÍny Veřel.ného zasedání zastupitelstva obce Psáry na rok 2011: 16' února, 13' dubna' 15' čeNna'
14' zářÍ a 14' prosincé'

usNESENič.45/6.2010
zastupite|stvo obce Psáry pňja|o toto usneseni

| . s chva Iu jé
Výši pop|atků na rok 2011 za svoz komuná|ního odpadu v obci d|e obecně záVazné vyh|ášky
č' 7/2006' kterou se stanoví poplatek za komuná|ní odpad v nezměněné VýŠijako v .' 2010'

UsNEsENi ě.43/6-20l0

UsNEsEN| č.46/6-2010
zastupite|stvo obce Psáry přija|o toto usnesení:

| . p ř e rušu i e
Jednánl o bodu é' 46/6-2010 do přištího zasedání zastupite|stva'

usNEsENiě' 4716-2010
zastupite|stvo obcé Psáry přija|o toto usneseni:

| . souh Iasí
s podáním Žádostio poskytnutí dotace z Fondu životního prostřédí a zemědě|stvl středočeského
kraje na projekt "Výstavba kana|izace a vodovodu v u|. Pod Koste|em'. v cé|kové výšido 1'4 mj|' Kč.

| | ' s ouh Iasí
s podáním Žádosti o poskytnutl dotace z Fondu Íozvoje obcí a měst středočeského kraje na projekt
''lvobi|iářa informační systém pro Veřejný prostor obce Psáry.v ce|kové Výši do 3.1 mil Kč.

l l l . s chva lu j e
Uvo|ně n í f]nančn i částky na spo|uúčast při poskytnutí dotacÍ z fondů středočeského kraje:
1/ na projekt ,,Výstavba kana|izace a Vodovodu V u|' Pod Koste|em,, minimá|ně ve výši 5% z ce|kových
nákIadů
2/ na plojekt ,'Mobi|iář a informačnÍ systém pro veřejný prostor obce Psáry. minimá|ně ve VýŠi 57o z
ceIkov'ých nákIadů.

lV , s chva  l u j e
Zač|énění dokumentu |\4obiliár a informačnÍ systém pro verejný prostor obce Psáry do strategického
p|ánu rozvoje obce Psáry'



usNESEN| č.48/6-2010
zastupite|stvo obce Psáry pfija|o toto usnesení:

l '  vo l í
Da|šičleny finaněního výboru: lng' odstrčj|a a Ing. Kriegsmana'

usNESENí č' 49/6.20ío
zastupite|stvo obce Psáry přijalo toto usnesenl:

l . s chva lu je
obécně závaznou vyh|ášku č. 1/2010' kterou se měnÍ někteíé obécně závazné vyh|ášky obce Psáry
V šouvislosti s přijetím zákona č' 280/2009 sb-, daňový řád a zákona č' 281/2009 sb., kterým se měnÍ
něktéé zákony V souvislosti s pfijetím daňového řádu.

,ás,/zt--.--
Mi|an Vácha

sřlÍost.l

,,cklování je.Inodivýd1 usnesenl jde v čtselně řadě od počátku Íoku. zveřejňované usheseni je upfaveno
2 dúvodu clodrž.ni pnměř.nosÍJ |ozsahu zýeřelňovaných osobnich údajů dle zč 1o1/20oo sb', o ochnně
osobních údajú.,'

Vyvěšeno: 20. {2 ,2Ó\o Sejmutol


