
               Usnesení ze zasedání rady Obce Psáry č. 5-2011 

konaného dne 7. března 2011  v 18.00 hod. 

na Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

 

RO Usnesení č. 29/5-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

  

I. schvaluje  

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry a  manž. H., Praha 8, Přádova 2093/14, PSČ 182 00, za cenu celkem 14.707,-Kč 

. 

 

II. schvaluje  

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry a K. V., Praha 12, Zárubova 506/4, PSČ 142 00, za cenu celkem 14. 707,-Kč.  

 

III. schvaluje  

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry a M. H., Psáry, Slunečná 48, PSČ 252 44, za cenu celkem 14. 707,-Kč. 

 

IV. schvaluje  

Znění dohody o úhradě nákladů na vybudování přípojek infrastruktury mezi Obcí 

Psáry a manž. M., Psáry, U Nádržky 198, PSČ 252 44, za cenu celkem  

14. 707,-Kč 

 

V. pověřuje  

Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod. 

 

 

RO Usnesení č. 30/5-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Znění smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a M. H.. Předmětem smlouvy finanční 

příspěvek ve výši 192.000,- Kč - pozemek parc.č. 465/100 k.ú. Dolní Jirčany.  

 

II. pověřuje  

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

 

RO Usnesení č. 31/5-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. uděluje 

Výjimku z nařízení Obce Psáry č. 3/2007 o stavební uzávěře dle čl. 4 tohoto nařízení:  

1./ M. H.- pozemek parc. č. 465/100 k.ú. Dolní Jirčany 

 

 

RO Usnesení č. 32/5-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 



 

I. schvaluje 

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a 

SDH Dolní Jirčany (příjemce) ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí 

nákladů spojených s uspořádáním hasičské zábavy. 

 

II. schvaluje 

Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a 

SDH Psáry (příjemce) ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů 

spojených s uspořádáním masopustního průvodu. 

 

III. pověřuje  

Starostu Milana Váchu podpisem těchto dohod. 

 

 

RO Usnesení č. 33/5-2011 
Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 

I. bere na vědomí 

Předložené cenové nabídky na vybudování veřejného osvětlení v části ul. Horní od:  

1./ Ektro-Majer za cenu 34.913,86 Kč bez DPH 

2./ Elektro Hladík za cenu 60.000 Kč bez DPH. 

 

II. souhlasí 

S výběrem nejvhodnější nabídky od Elektro-Majer s.r.o. za cenu 34.913,86,- Kč bez 

DPH.  

 

III. pověřuje 

Ing. Vítkovského zasláním objednávky na výše uvedenou akci. 
 

 

RO Usnesení č. 34/5-2011 
         Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

Na základě jednání s pí Valáškovou a pí Kubalošovou s proplacením projektových 

prací zhotovených Ing. Riegerem: 

a/ projektová dokumentace pro stavební povolení vč. projednání – vodovodní řad 

k ČOV za cenu 25.000,- Kč bez DPH 

b/ projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „ Vodovod a kanalizace – 

lokalita Pod Kostelem“ za cenu 20.000,- Kč bez DPH 

c/ projektová dokumentace pro stavební povolení – vodovodní přípojka pro ČOV za 

cenu 5.000,- Kč bez DPH 

 

II. nesouhlasí 

Na základě jednání s pí Valáškovou a pí Kubalošovou s proplacením faktury č. 10-121 

od spol. Fact v.o.s. na akci „Rekonstrukce a přístavba „staré“ školy Psáry“, protože 

nebyl splněn bod 2.1.3 Smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2008.  

 

 



III. nesouhlasí 

Na základě jednání s pí Valáškovou a pí Kubalošovou s proplacením faktury od spol. 

Prisvich s.r.o. č. FV10122 na akci „Psáry-konzultační činnosti ve výstavbě“ dle 

Smlouvy o odborné pomoci ze dne 20. 2. 2009, protože nebyl naplněn předmět plnění 

smlouvy. 

 
 

RO Usnesení č. 35/5-2011 
         Rada Obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 
 

 

 

 

 

      _________________________                                                                 ___________________________                           

                     starosta                                                                                  místostarostka 

             Milan Vácha                                                                            Vlasta Málková 

 

 
„Číslování jednotlivých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti 

rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle ZČ 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.“ 

Vyvěšeno:                                                                         Sejmuto: 


