
Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 12. 9. 2012 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Přítomni dle prezenční listiny:
Milan Vácha, Vlasta Málková, Bc. Michal Petz, Hg. Antonhi Rak, Václav Novák, Pavel Otruba, Hg.
Mgr. Luděk Nezmar, MBA, Ing. Petr Jaško, Jakub Adámek, JUDr. Josef Podlaha, Pavel Kuka, Olga
Kramosilová, Naděžda Komárková, Ing. Stěpánka Nezmarová, MBA, Lucie Kubalošová (příchod
v 18.14 hod.)

Nepřítomni:

ad 1. Úvod
Schůzi zahájila místostarostka. Obce Psáry Vlasta Málková. Přivítala všechny přítomné a uvedla, že
zasedání zastupitelstva bylo svoláno řádně a ve stanoveném termínu, v souladu s ustanovením ~ 92
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále „zákon o obcích“). Místostarostka obce
konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 14 (později 15) členů zastupitelstva, tedy
nadpoloviční většina a zasedání je usnášeníschopné.

Místostarostka navrhla jako ověřovatele zápisu radního Hg. P. Jaška a starostu M. Váchu.

Místostarostka obce seznámila přítomné s návrhem programu VII. zasedání zastupitelstva v roce
2012, tak jak byl vyvěšen:

1. Úvod .

2. Zpráva o činnosti obce
3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
4. Nájemní smlouva mezi Obcí Psáry a panem Ing. H. S — prostory pro mateřskou a

základní školu
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 08019041 mezi Obcí Psáry a Státním

fondem životního prostředí CR na akci “Psáry - výstavba COV II. etapa, IS vodovod a
kanalizace“, Schválení koncesního projektu - výběr provozovatele vodohospodářské
infrastruktury obce .

6. 5. rozpočtové opatření na rok 2012
7. Kupní smlouvy na pozemky PK 62 a PK 63 k.ú. Dolní Jirčany
8. Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a paní JJI. - pozemek p.ě. 465/177 k.ú. Dolní Jirěany

a Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a J.H. — převod.inženýrských sítí
9. Souhlas obce s bezúplatným převodem pozemku p.č. 140/3 k.ú. Psáry do vlastnictví obce

od Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
10. Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a J. H. a Ing. Z. K. - pozemky p.č. PK 398/4 a p.č. PK

398/3 k.ú. Psáry
11. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry a 1. LTC Psáry
12. OZVě. 1/20110 zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství—

doplnění přílohy č. 2
13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při odvádění odpadních vod mezi Obcí

Psáry a Obcí Jesenice
14. Informace starosty o prověřování přípravy investiční akce „Upravy stávajícího přechodu

a zřízení nového přechodu pro chodce v ul. Pražská a Jílovská“
15. Finanční příspěvek pro SK Rapid Psáry — tento bod doplněn
16. Závčr

Pan V. Novák požádal o doplnění programu o bod „Finanční příspěvek pro SK Rapid Psáry“ (bod č.
15)
Bylo hlasováno o programu vč. doplněného bodu č. 15.
PRO: 14 PROTI: ZDRZELI SE:
Návrh programu byl přijat.
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Místostarostka přivítala Ing. Paduchu a předala slovo starostovi, aby přednesl zprávu o činnosti obce.

2. Zpráva o činnosti obce
Starosta přednesl zprávu o činnosti obce, která zahrnovala mj.:

o Realizované akce: oprava střechy na budově č.p. 13 v DJ, rekonstrukce ul. Kutná, veřejné
osvětlení a asfaltový povrchu viiI. Krátká, rekonstrukce ul. Pod Strání, rekonstrukce řadu vč.
přepojovací šachty pro sídliště Stědřík a areál MS

o Soudní spory: Obcí Psáry resp. Rada obce a J.P. ve věci poskytnutí informací (dle zákona
106) o odměnách pedagogů ZS a MS Psáry a soudní spor s Mgr. Trůblovou ve věci
neplatnosti odvolání z funkce ředitele

V]8.14 h dorazila zastupitelka L. Kubalošová.

o Řešená agenda: přeložka komunikace 111105, měření odpadních vod H. Jirčany, přestupko‘á
agenda, metodika veřejných zakázek, audit Středočeského kraje 10.-l 1.9.2012, UROS —

výběrové řízenína dodávku IT, 5. změna UP
o Realizace výstavby multifunkčního hřiště v Dolních Jirčanech
o Plánované projekty 9-12/2012: vyhotovení generelu splaškové kanalizace (rozpočtová

změna), aktualizace cyklostezek v obci (rozpočtová změna) .

o informoval o plánovaných projektech a akcích na rok 2013 např. zateplení úřadu, výměna
oken, oprava střechy (v příp. získání dotace), nákup multikáry — zametací vůz (v příp. získání
dotace), voda, kanalizace na Vysoké, PD Nová základní škola, protipovodňová opatření
(Záhořanský potok, Junčák, nádržka Psáry), oprava vybraných komunikací v obci či jednotný
mobiliář a rekonstrukce autobusových zastávek

o Informace z obce: od 20.9. oprava části kom. IL/lOS (začátek D. Jirčan), stavba
multifunkčního hřiště v DJ, pravděpodobné mimořádné zastupitelstvo svolané na S. změnu UP

o Stav účtu obce

JUDr. Podlaha, informoval o 2 soudních procesech s Mgr. T. 1.) týkající se odvolání Mgr. T. a její
výpovědi z prac. poměru; 2.) týkající se tzv. 2. výpovědi podle * 55 = závažné porušení prac. kázně.
Oba rozsudky dosud nejsou pravomocné. Zmiňuje, že po nabytí právní moci bude mít škola 2
ředitelky. ‚

JUDr. Podlaha předložil návrhy usnesení. Pozn. Hkzso vání po usneseni č. 33/7-2012.
Dále probíhala krátká diskuze.

JUDr. Peroutka upozornil na absenci Rozhodnutí krajského soudu a výši odměn učitelům za
stěhování dětí z mateřské školy do náhradních prostor, které nenalezl na WEBu obce ani školy. Zádá o
prověření informace, kdy jemu a S. Nezmarové byla sdělena rozdílná informace ve věci — odměny
učitelů za stěhování školky do náhradních prostor. .

Na červnovém ZO žádal FV prověřit pronájem garáže na multikáru 55.000,- Kč/ročně. Předseda FV
slíbil výši nájmu prověřit, ale dosud se tak nestalo.
K výši poplatku za odvoz odpadu sdělil, že je třeba do konce roku při platbě poplatníků přepočítat výši
odpadků za odvoz odpadu. Jsou tam částky, které finanční ředitelství zrušilo.
Dále se vyjádřil k čiimosti KV. KV nekontroloval dodržování zákona dle ~ 106 a zveřejňování
informací.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 33/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. b e re na vědom
Přednesenou zprávu starosty o ěimiosti obce.
Bylo hlasováno: .

PRO: 13 PROTI: O ZDRZELI SE: 2 (Nezmar, Nezmarová)

Návrh usnesení byl přijat.
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Místostarostka přečetla návrh usnesení JUDr. Podlahy:
I. ukládá
- Starostovi obce a radě obce, aby neprodleně zahájili:

o Jednání s Mgr. Trůblovou a Mgr. Vejsadovou o odstoupení jedné z nich z funkce
ředitelky Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha — západ

o Jednání o výši odstupného a finančním vyrovnání $ Mgr. Trůblovou a Mgr.
Vejsadovou

- . Starostovi, aby na příštím zasedání zastupitelstva obce seznámil
zastupitelstvo s výsledky těchto jednání.

Bylo hlasováno:
PRO: 7 PROTI: S ZDRZELI SE: 3
(Novák, Kuka, Otruba, Podlaha, (Jaško, vácha, Málková, Knmosilová, Petz) (Rak, Nezmar, Nezmarová)
Adárnek,Kubalošová, Komárková)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Místostarostka přečetla 2. návrh usnesení JUDr. Podlahy:
II. ukládá
Finančnímu výboru, aby vyčíslil prozatímní náklady a případnou škodu, která hrozí obci odvoláním
Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Psáry, okres Praha — západ
ke dni 31. 8. 2012 v následujícím členění:

Q Mzdové náklady a odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a odvod
na FKSP od 1.6.2011 do 31.8.2012

o Náklady na právní zastoupení ve sporu ve členění náklady Obce Psáry (JUDr.
Musil) a ZS a MS Psáry (JUDr. Vondráček)

. o Náklady na vypracování znaleckého posudku firmou BDO
o Případné další náklady

Bylo hlasováno:
PRO: 7~ PROTI: 3 ZDRZELI SE: 5
(Novák, Kuka, Otruba, Podlaha, (Jaško, Málková, Kramosilová) (Rak, Nezmar, Nezmarová, Petz, Vácha)
Adámek,Kubalošová, Komárková)

Návrh usnesení nebyl přijat.

3. Zpráva o činnosti frnančiiího a kontrolního výboru

Ing. Rak pře4nesl zápis zjednání finančního výboru. L. Kubalošová přednesla zápis kontrolního
výboru.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 25/7-2012 .

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lbere na vědomí .

Zápis o činnosti finančního výboru obce.
IJ.bere na vědomí
Zápis o činnosti kontrolního výboru obce.
Bylo hlasováno: ‘

PRO: 15 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

4.Nájemní smlouva mezi Obcí Psárv a panem lnE. II. Š prostory pro mateřskou a základní
školu
Byly předloženy dvě varianty nájemní smlouvy a to na dobu určitou a dobu neurčitou.
Z diskuze vyplynuly návrhy na úpravu znění smlouvy 0: .

- Sankce za částečné (instalatérské opravy...) a úplné omezení provozu školy
- Doplnění čj. a datum vydání Kolaudačního souhlasu
- Upravit výpovědní lhůtu ze strany pronajímatele - stupňovitá
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Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 35/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lbere na vědomí
Znění Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Obcí Psáry (nájemce) a Ing. H. S. (pronajímatel).
Předmětem nájmu je pronájem nemovitosti za účelem provozování tříd mateřské školy, základní školy
a bytu za cenu 80.000,- Kč měsíčně‘ Smlouva se sjednává na dobu neurčitou od 1. 8. 2013 po
projednání a zapracování připomínek, které jsou uvedeny v zápise.
B. d o p o ľ U Č u j e
Radě obce uzavření této nájemní smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 14 PROTI: O ZDRZELI SE: 1 (Nezmar)

Návrh usnesení byl přijat.

5. Dodatek Č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory Č. 08019041 mezi Obcí Psán‘ a Státním fondem
životního prostředí CR na akci “Psán‘ - výstavba COV II. etapa, IS vodovod a kanalizace“.
Schválení koncesního proiektu - výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce
M. Vácha předal slovo Ing. Paduchovi, který podal informaci o stavu projektu. Schvalovací proces
OPZP je nečinně dlouhý. Nyní je třeba připravit pro obec variantní způsoby řešení na možné situace.
Proběhla krátká diskuze. Ing. Paducha zastupitele ujistil, že obec se chová v souladu s vyhláškami, je
ve zpoždění, ale ne vlastním zaviněním.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 36/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

Lbere na vědomí
Přednesenou zprávu Ing. Paduehy o stavu projektu „Psáry — výstavba COV II. Etapa, IS vodovod a
kanalizace.“
B. s c h v a I u j e
Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 08019041 mezi Obcí Psáry (příjemce) a
Státním fondem životního prostředí CR na akci „Psáry — výstavba ČOV II. Etapa, IS vodovod a
kanalizace.“
m. p o v ě ř u j
Starostu Milana Váchu podpisem tohoto dodatku.
Bylo hlasováno:
PRO: 15 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

6. 5. rozpočtové opatření na rok 2012
Starosta vysvětlil jednotlivé položky.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 37/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. s c h v a 1 u j e
5. rozpočtové opatření na rok 2012- navýšení o 161.000,- Kč.
Bylo hlasováno:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.
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7. Kupní smlouvy na pozemky PK 62 a PK 63 kú. Dolní Jirčany
Starosta informoval, že současné smlouvy jsou platné do konce listopadu t.r.. Někteří zastupitelé
nesouhlasí s uzavřením těchto smluv. Navrhují smlouvy schválit až při 5. změně UP na mimořádném
zasedání zastupitelstva.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
Lschvaluje
Znění Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (kupující) a p. ‚J. B. (prodávající). Předmětem smlouvy je
prodej parcely PK Č. 62 k.ú. Dolní Jirčany o výměře 2338 m2 za celkovou kupní cenu 701.400,- Kč.
II. s c h v a 1 u j e
Znění Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (kupující) a pány S. B. a F. P. (prodávající). Předmětem
smlouvy je prodej parcely PK Č. 63 k.ú. Dolní Jirčany o výměře 14 745 m2 za celkovou kupní cenu
4.423.500,- Kč.
rn. p o v ~ ‚j
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 4 PROTI: 6 ZDRZELI SE: 5
(Jaško, Málková, Kmmosilová, vácha) (Nezmar, Nezmarová, Kuka, Novák, (Komárková, Otmba, Kubalošová, Petz, Podlaha)

Adámek, Rak)

Návrh usnesení nebyl přijat.

8. Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a paní J.H. - pozemek p.č. 465/177 kú, Dolní Jirčany a
Darovací smlouva mezi Obcí Psán a J.H. — převod inženýrských sítí
Renáta Sedláková uvedla o jaké se jedná pozemky. Příspěvky obci byly uhrazeny.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 38/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
1. s c h v a 1 u j e
Znění Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a paní J. H. (dárce). Předmětem smlouvy je
bezúplatný převod inženýrských sítí, komunikace aVO na pozemku p.č. 465/177 k.ú. Dolní Jirčany.
II. s c h v a 1 u j e
Znění Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a paní J. H. (dárce). Předmětem smlouvy je
bezúplatný převod pozemku p.Č. 465/l 77 o výměře 373 m2 k.ú. Dolní JirČany.
rn. p o v ě ř u j
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.
Bylo hlasováno:
PRO: 15 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

9. Souhlas obce s bezúplatným převodem pozemku p.ě. 140/3 k.ú. Psárv do vlastnictví obce od
Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Starosta uvedl, že se jedná o pozemek, který sousedí s našimi pozemky — psárská nádržka, proto obec
požádala Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o jeho bezúplatný převod. UZSVM
s bezúplatným převodem souhlasí, pro vypracování smlouvy je třeba zastupitelstvem obce schválit
tento převod.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 39/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lschvaluje
Bezúplatný převod pozemku p.č. 140/3 o výměře 238 m2 kú. Psáry, které jsou ve vlastnictví Uřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce Psáry. .

Bylo hlasováno:
PRO: 15 PROTI: O ZDRZELI SE: O
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Návrh usnesení byl přijat.

10. Darovací smlouva mezi Obcí Psán‘ a J. H. a 1n2. Z. K. - pozemky p.č. PK 398/4 a p.č. PK
398/3 k.ú. Psán‘
Starosta informoval, že trasy cyklostezky Psáry - Libeř - Libeň povede i na soukromých pozemcích.
Vlastníci pozemků souhlasí s jejich převodem na obec.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 40/7-2012 .

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. s c h v a 1 u j e
Znění Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaná) aj. H. a Z. K. (dárce). Předmětem smlouvy je
bezúplatný převod pozemku p.č.KN 398/4 o výměře 21 m2 k.ú. Psáry a pozemku p. Č. KN 398/3 o
výměře 88 m2 k. ú. Psáry.
H.p ověřuje
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 15 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

11. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psán‘ a 1. LTC Psán‘
Proběhla krátká diskuze o přidělení příspěvku.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 41/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení: .

1. s c h v a I u j e
Znění Dohody o poskytnutí finančního příspěvku mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a I. LTC Psáry
(příjemce) ve výši 25.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností 1. LTC.
H. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem této smlouvy.
Bylo hlasováno:
PRO: 14 PROTI: O ZDRZELI SE: 1 (Rak)

Návrh usnesení byl přijat.

12. OZV Č. 1/2011 o zákazu požívání alkoholických nápoiů na veřejném prostranství — doplnění
přílohy č. 2
Starosta informoval o problému s popíjením alkoholu v lokalitě Stědřík — pobytová louka, záměr
rozšířit OZV. Proběhla diskuze.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Ldoplňuje .

Obecně závaznou vyhlášku Obce Psáry Č. 1/2011 o zákazu požívání nápojů na veřejném prostranství o
grafickou přílohu č. 2, která obsahuje pozemky p.č. 621/5, 621/33, 621/4 a 621/l.
Bylo hlasováno:
PRO: 6 PROTI: O ZDRZELI SE: 9 (Rak)
(Jaško, vácha, Málková, Podlaha, (Rak, Nezmar, Nezmarová, Kuka, Kubalošová,
Knmosilová, Otruba) Adámek, Komárková, Novák, Petz)

Návrh usnesení nebyl přijat.
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13. Dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při odvádění odpadních vod mezi Obcí Psán
a Obcí Jesenice
Starosta informoval veřejnost o problému mezi odečtem splaškových vod na rozhraní HJ a DJ. Jako
přijatelné řešení by bylo možné, aby správu Parschallova žlabu převzata obec Jesenice. Nastala
diskuze. .

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 42/7-2012
Zasmpitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lbere na vědomí
Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při odvádění odpadních vod a poskytnutí
nevratného příspěvku na rozvoj infFastruktury Obce Psáry ze dne 19. 11. 2003 mezi Obcí Psáry a Obcí
Jesenice. Předmětem dodatku je způsob měřeni množství odváděných odpadních vod, správa a údržba
měřícího zařízení - Parschallův žlab.
II. p o v ě ř ii j e
Starostu MUana Váchu zahájením jednáni s obcí Jesenice o tomto dodatku.
Bylo hlasováno:
PRO: 15 PROTI: O ZDRZELI SE: O
Návrh usnesení byl přijat.

14. Informace starosty o prověřování přípravy investiční akce „Úpravy stávajícího přechodu a
zřízení nového přechodu pro chodce v ul. Pražská a Jílovská“
Starosta informoval o pochybeních, na která upozornil KV i FV. Oslovil tehdejší radní, realizační
firmu. Došel k závěru, že k pochybením skutečně došlo, nebyly zjištěny nové skutečnosti. Navrhuje
tuto věc uzavřít.

Ing. Rak opustil hlasovací místnost, přítomno 14 zastupitelů.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 43/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lbere na vědomí
b~formaci starosty o prověřování investiční akce „Upravy stávajícího přechodu a zřízení nového
přechodu pro chodce v ul. Pražská a Jílovská“, včetně informace o cenách srovnatelných zakázek.
II. rozho db
Ukončit šetření ve věci přípravy investiční akce „Upravy stávajícího přechodu a zřízení nového
přechodu pro chodce v ul. Pražská a Jílovská“ s tím, že pochybení byla pouze formální a není
prokázán vznik škody.
Bylo hlasováno:
PRO: 11 PROTI: O ZDRZELI SE: 3 (Nezmar, Petz, Málková)

Návrh usnesení byl přijat. .

15. Finanční příspěvek pro SK Rapid Psán
Ing. Rak přítomen.
V. Novák odůvodnil výši příspěvku, investice SK Rapidu. Následovala krátká diskuze.

Místostarostka přečetla návrh usnesení:
USNESENI Č. 44/7-2012
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
Lschvaluje ‘

Znění Dohody o poskytnutí fInančního příspěvku pro SK Rapid Psáry ve výši 320.000,- Kč na
dešťovou kanalizaci vč. odvodnění části ul. Sportovní a zpevnění plochy zámkovou dlažbou a
odvodnění v prostoru mezi fotbalovým hřištěm a hasičskou zbrojnicí.
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II.pověřuj e
Starostu Milana Váchu podpisem této dohody.
Bylo hlasováno:
PRO: 14 PROTI: O
Návrh usnesení byl přijat.

16. Závěr
Místostarostka ukončilajednání ve 22.05 hod.

ZDRŽELI SE: (Kuka)

e ‚5
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Zapsáno J. Janečkovou 17. 9. 2012, zápis má 8 listu.


