
               Usnesení ze zasedání Rady obce Psáry č. 29-2011 

konaného dne 17. října 2011 v 17.25 hod. 

na obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 

 

    RO Usnesení č. 172/29-2011 
       Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Předložené cenové nabídky na úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení na akci 

„Kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká“ od:  

1./ Projekt IV CZ PLUS s.r.o. za cenu 39.600,- Kč celkem 

2./ Ing. Martina Riegera za cenu 60.000,- bez DPH 

 

II. souhlasí 

S výběrem výhodnější nabídky od Projekt IV CZ PLUS  s.r.o. za cenu 39.600,- Kč celkem.  

 

III. pověřuje 

Starostu Milana Váchu zasláním objednávky na výše uvedenou akci.  

 

RO Usnesení č. 173/29-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 
 

I. schvaluje 

Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008496/003 mezi Obcí Psáry (povinná) 

a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na 

pozemcích p.č. 410/1, 465/313, 465/473 a 683 k.ú. Dolní Jirčany za jednorázovou úhradu 

3.195,- Kč.   

 

II. schvaluje 

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-

6013241/VB003 mezi Obcí Psáry (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce a.s. (budoucí 

oprávněná). Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 465/31 k.ú. 

Dolní Jirčany a p.č. 256/12 k.ú. Horní Jirčany za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.  

 

III. pověřuje 

Starostu podpisem těchto smluv.  

 

 

RO Usnesení č. 174/29-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

Výši úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Obce Psáry s účinností 

od 1. 11. 2011.   

Výše úhrady je stanovena: 

1./ pro fyzickou osobu 5.000,- Kč za jedno věcné břemeno (1 smlouvu) 

2./ pro právnickou osobu - za zřízení věcného břemene do 10 bm   7.000,- Kč 

         - za každý započatý bm na 10 bm   500,- Kč  

    - za umístění sloupu   1.500,- Kč 



RO Usnesení č. 175/29-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Výpověď dohodou ze  smlouvy o nájmu bytu v budově č.p. 137 uzavřené dne 1. 8. 2011 

podanou nájemcem Z. K.. Výpověď je k datu 31. 10. 2011. 

 

II. bere na vědomí 

Výpověď dohodou z nájemní smlouvy na DVD půjčovnu uzavřené dne 29. 9. 2004 podanou 

nájemcem E. N.. Výpověď je k datu 31. 10. 2011. 

 

 

RO Usnesení č. 176/29-2011 
     Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Předloženou situační zprávu ze dne 8. 10. 2011 k aktuálnímu stavu probíhajícího soudního 

řízení mezi Mgr. Trůblovou a 1/Obcí Psáry a 2/ Základní školou a Mateřskou školou Psáry.   

 

 

RO Usnesení č. 177/29-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. pověřuje 

Renátu Sedlákovou vyřešením problému s dešťovou vodou stékající z ul. Sportovní na 

fotbalové hřiště v Psárech.  

 

II. pověřuje 

Renátu Sedlákovou dojednáním podmínek předání inženýrských sítí, veřejného osvětlení, 

komunikací mj. doplnění projektové dokumentace a fyzické předávky v lokalitě Skalka I a 

přípravou darovací smlouvy s M. H., K. F., L. D. a J. K..  

 

 

RO Usnesení č. 178/29-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. schvaluje 

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

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

nákladů spojených s uspořádáním drakiády. 

 

II. pověřuje 

Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.  

 

 

RO Usnesení č. 179/29-2011 
   Rada obce Psáry přijala toto usnesení: 

 

I. bere na vědomí 

Informaci ředitelky Mgr. Vejsadové o nespolupráci předsedy školské rady Marcela Skřivana 

se zástupci školy.  

 



II. pověřuje 

Člena školské rady Bc. Michala Petze, aby inicioval svolání jednání školské rady. 

 

 

RO Usnesení č. 180/29-2011 
   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:  


