
               Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 23-2011 

konaného dne 22. srpna 2011 v 16.40 hod. 

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

 

 

    RO Usnesení č. 140/23-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. projednala 

Informaci stavební a územně-plánovací komise Obce Psáry a pořizovatele územního plánu 

Ing. Ladislava Vicha o projednání návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Psáry 

a Dolní Jirčany.  

Z hlediska zachování trvale udržitelného rozvoje obce je nyní prioritou akcelerace změny 

funkce plochy ZP 1, 14, 26 z důvodu plánované výstavby školy. Tato plocha bude spolu 

s dalšími dílčími plochami, povětšinou harmonizující a legalizující existující vztahy v území a 

zástavbu v první fázi změny č. 5. 

II. souhlasí 

Se zařazením pozemků, jejichž výčet tvoří přílohu tohoto usnesení, do 1.fáze změny č. 5 

územního plánu sídelního útvaru Psáry a Dolní Jirčany; pověřuje zpracovatele ÚPD ing. 

Ladislava Vicha, aby v tomto smyslu dále postupoval v krocích podle stavebního zákona, tak 

aby byl připraven návrh fáze č.1 změny č. 5 ÚPD ke schválení a vyhlášení v nejbližším 

možném termínu. 

 

III. doporučuje 

Zastupitelstvu obce Psáry schválit projednávání 1.fáze změny č. 5 Územního plánu sídelního 

útvaru Psáry a Dolní Jirčany, v rozsahu s výčtem ploch podle přílohy tohoto usnesení, podle § 

50 a násl. stavebního zákona. 

 

 

 

 RO Usnesení č. 141/23-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. uděluje 

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

opatření:  

1./ K. Š. a H. B. – pozemky p.č. 465/380 a 465/470 k.ú. Dolní Jirčany  
 

 

 

RO Usnesení č. 142/23-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

I. schvaluje 

Záměr prodeje pozemku p.č. 395/11, trvalý travní porost o výměře 223 m² za cenu 800,- 

Kč/m². 

 

 

 

 



II. schvaluje 

Záměr prodeje pozemků p.č. 141/211, ostatní plocha o výměře 88 m
2
 , parc. č. 141/212, 

ostatní plocha o výměře 124 m
2
,
   
parc. č. 141/213, ostatní plocha o výměře 136 m

2
, parc. č. 

141/214, ostatní plocha o výměře 122 m
2  

vše k.ú. Dolní Jirčany za cenu 1.200,- Kč/m². 

 

 

RO Usnesení č. 143/23-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. doporučuje 

Zastupitelstvu obce Psáry ke schválení návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení místního 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.  

 

 

RO Usnesení č. 144/23-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Předložené cenové nabídky na geodetické zaměření komunikací a chodníků v ul. Sídl. Štědřík 

a v ul. K Junčáku od:  

1./ Luboše Jordána za cenu 27.000,- Kč bez DPH 

2./ Areal geodetické kanceláře- Ing. Pavla Krepty za cenu 32.000,- Kč bez DPH.  

 

II. souhlasí 

S výběrem výhodnější nabídky od Luboše Jordána za cenu 27.000,- Kč bez DPH.  

 

 

RO Usnesení č. 145/23-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

I. bere na vědomí 

Předložené cenové nabídky k projednání od Základní školy a Mateřské školy Psáry na 

zajištění ekonomického a účetního poradenství (vedení účetnictví, vedení mzdové agendy a 

ekonomické poradenství) od: 

1./ Aleny Kratochvílové za cenu celkem 31.500,- Kč měsíčně  

2./ Ing. Michaely Vintiškové – ACMR za cenu celkem 29.400,- Kč měsíčně 

 

II. doporučuje 

Základní škole a Mateřské škole Psáry výběr výhodnější nabídky od Ing. Michaely Vintiškové 

– ACMR za cenu celkem 29.400,- Kč měsíčně.  

 

 

RO Usnesení č. 146/23-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. souhlasí 

Se směnou části pozemku (14 m²) p.č. 259 k.ú. Dolní Jirčany ve vlastnictví Obce Psáry za 

část pozemku (14m²) p.č. 465/75 k.ú. Dolní Jirčany ve vlastnictví J. P..  

 

 

 

 



RO Usnesení č. 147/23-2011 
       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:  


