
               Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 18-2011 

konaného dne 11. července 2011 v 17.00 hod. 

na Obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

 

 

   RO Usnesení č. 116/18-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

S posunutím splatnosti druhé části finančního příspěvku do 30. 9. 2011 dle uzavřené 

Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a R. O. ze dne 24. 2. 2011. 

 

RO Usnesení č. 117/18-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu kultury a 

obnovy památek na projekt „Modernizace obecní knihovny“ ve výši 39.000,- Kč.  

 

II. schvaluje 

Znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt „Modernizace obecní 

knihovny“ mezi Obcí Psáry a Středočeským krajem.  

 

III. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

RO Usnesení č. 118/18-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. schvaluje 

 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu sportu, 

volného času a primární prevence na projekt „Bezpečné branky pro družstvo 

fotbalových žáků“ ve výši 40.000,- Kč.  

 

II. schvaluje 

Znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt „Bezpečné 

branky pro družstvo fotbalových žáků“ mezi Obcí Psáry a Středočeským krajem.  

 

III. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  
 

 

RO Usnesení č. 119/18-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 I. schvaluje 

Znění Smlouvy o úhradě podílu na investičních nákladech na provedení rekonstrukce 

komunikace v ul. Dolnojirčanská mezi Obcí Psáry a Obcí Jesenice. Finanční 

spoluúčast Obce Psáry je ve výši 300.000,- Kč.  

 



II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

RO Usnesení č. 120/18-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. schvaluje 

Znění Smlouvy na elektronické spisové služby „B“ mezi Obcí Psáry a Městem 

Černošice. Předmětem smlouvy je pořízení elektronické spisové služby pro obce ve 

správním obvodu ORP Černošice a zřízení negarantovaného úložiště dat 

elektronických spisových služeb. 

 

II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.  

 

RO Usnesení č. 121/18-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. ukládá 

R. Sedlákové vypracovat návrh dopravního řešení parkování v areálu mateřské školy 

vzhledem k nedostatečné kapacitě současného řešení.  

 

RO Usnesení č. 122/18-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

 I. bere na vědomí 
 Odstoupení místostarosty Nezmara z členství ve stavební a územně plánovací komisi.  

 

 II. jmenuje 

 Dalším členem stavební a územně plánovací komise Josefa Hriagyela.  

 

  

RO Usnesení č. 123/18-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

S proplacením faktur dle předloženého soupisu. 

 

 

 

 

 
      _________________________                                                                 ___________________________                           

                    místostarostka                                                                               místostarosta 

                Vlasta Málková                                                                            Luděk Nezmar 

 

     
„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:  


