
Usnesení ze zasedáníRady obce Psáry Č. 20-2012
konaného dne 6. srpna 2012 v 17.00 hod.

ná obecním úřadu Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry

RO Usnesení č. 120/20-2012
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:

I. uděluje
Výjiniim z Uzemního opatřeni Obce Psáry Č. 3/2007 o stavební uzávěře dle či. 4 tohoto
naiízení:
1) panu R. P. — pozemek p.č. 351/5 k.ú. Dolní Jirčany.

RO Usnesení ě. 121/20-2012
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. bere na vědomí
Předložené cenové nabídky na zhotoveni žlabů pro odvod povrchových vod — komunikace
Pod Strání od:

. Lesopol s.r.o. za cenu 56.3 18,- Kč bez DPH

. PSS Bohemia s.r.o. za cenu 71.918 Kč bez DPH

II. schvaluje
Zhotovení žlabů pro odvod povrchových vod v ul. Pod Strání v délce 67 in za cenu 56.318,-
Kč bez DPH firmou Lesopol s.r.o. z důvodu předložení nejvýhodnější cenové nabídky.

III. pověřuje
Renátu Sedlákovou zasláním objednávky.

RO Usnesení č. 122/20-2012
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:

I. schvaluje
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeniene a smlouvu o právu
stavby č. IP-12-6004957/VB/01 mezi Obcí Psáry (budoucí poviimý) a CEZ Distribuce a.s.
(budoucí oprávněný). Předmětem smlouvy je budoucí zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 1061/7 k.ú. Psáry za jednorázovou úhradu 14.000,- Kč.

II. pověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.

RO Usnesení ě. 123/20-2012
Rada obce Psáry přijala toto usnesení:

I. revokuje
Bodl. Usnesení č. 116/19-2012 ze dne 23. 7. 2012. .
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II. bere na vědomí
Na základě konzultací s Kr. hyg. stanicí Stč. kraje stanovení maximální kapacity Základní
školy, součásti Základní školy a Mateřské školy Psáry, iČO: 70840512, okres Praha-západ, se
sídlem Hlavní 12,25244 Psáry, na 170 žáků.

III. schvaluje
Navýšení kapacity Základní školy, součásti Základní školy a Mateřské školy Psáry, ICO:
7 40512, okres Praha-západ, se sídlem Hlavní 12, 25244 Psáry, ze 145 na 170 žáků, tedy o
25 žáků s účiimostí od 1. 9. 2012.

IV. schvaluje
Podání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení ke
Středočeského kraje a na MSMT.

RO Usnesení č. 124/20-2012
Rada obce Psáry přijala toto usneseni:

I. souhlasí
S proplacením faktur dle přiloženého soupisu.

Krajskému úřadu

„Cislovánijedno‘hvých usnesení jde v číselné řadě od počátku roku. Zveřejňované usneseni je upraveno : dfsvodu dodr.~eni přiměřenosti
ro:sahu rveřejňovaných osobních údajů dle zC 10! 2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vyvěšeno: Sejmuto:

starosta
Milan Vácha
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