OBECNÍ ÚŘAD PSÁŘE
P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M
Zápis č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce dne 14. 11. 2016
Přítomni: Bc. Kadlečková Petra, Křemen Zdeněk, Ing. Kadleček Ladislav, Ing. Škvor
František, Kokta Josef
Omluveni: Šťastná Hana, Jirásek Miroslav
Hosté: účetní pí Kofroňová Jana, asistent starostky p. Lev Miroslav, p. Kokta Luděk, p.
Štumpf Jindřich
Program:
1) Zahájení-schválení programu
2) Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů
3) Kontrola usnesení ze zasedání dne 5. 9. 2016 a mimořádného zasedání dne 21. 9.
2016
4) Obecně závazná vyhláška obce Psáře č.1/2016 o nočním klidu, konečná úprava,
účinnost od 1. 12.2016
5) Přezkoumání hospodaření obce Psáře za rok 2016
6) IV. úprava rozpočtu na rok 2016
7) Rozpočtový výhled
8) Návrh rozpočtu obce Psáře na rok 2017
9) Modernizace a rozšíření místního rozhlasu
10) Veřejná schůze a taneční zábava dne 2. 12. 2016 organizační zajištění.
11) Příchod Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu neděle 4. prosince 2016
12) Žádost o podporu o.p.s. Posázaví.
13) Ohlášení drobné stavby Kováříkovi parc. č. 9/1
14) Různé- jmenování inventarizační komise pro rok 2016
15) Závěr

Jednání:
1) Jednání zahájila a vedla starostka Bc. Petra Kadlečková. Navržený program byl
jednomyslně schválen
2) Zapisovatelem by navržen p. Miroslav Lev, ověřovateli zápisu ing. Kadleček a pan
Josef Kokta. Navržení byli jednomyslně schváleni.
3) Kontrola usnesení ze zasedání Zastupitelstva dne 5. 9. 2016 a mimořádného zasedání
dne 21. 9. 2016. Obec Psáře uzavřela smlouvu o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu na Akci
Rekonstrukce vodovodního přivaděče Psáře ve výši 2 miliony Kč. Rozpočtované
náklady činí 3 946 647,- Kč.
Vybudování nástupního ostrůvku autobusové zastávky v centrální části obce (před
budovou bývalé školy), bylo zrealizováno firmou Robert Cetl, která nabídla nejnižší
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cenu Kč 31.535,- bez DPH a přislíbila zajistit a zrealizovat vodorovné dopravní
značení. Zastávka byla v dohodnutém termínu dokončena.
Starostka podala žádost na Středočeský kraj o rozšíření autobusových spojů, které by
zajížděly do centrální části obce. Úkoly byly splněny.
4) Obecně závazná vyhláška obce Psáře č. 1/2016 o nočním klidu, konečná úprava
účinnost od 1. 12. 2016
Po poskytnutí metodické pomoci Ministerstva vnitra zastoupeném Ing. Zdeňkem
Šustou bylo upraveno definitivní znění vyhlášky s účinností od 1. 12. 2016
5) Přezkoumání hospodaření obce Psáře za rok 2016
Starostka seznámila zastupitelstvo s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření.
Při přezkoumání byly zjištěny následující chyby a k nim byla přijata nápravná
opatření.
- chybné vyplacení odměn neuvolněným zastupitelům od 1. 3. 2016
Nápravné opatření - oprava vyplacení od 1. 4. 2016, tím, že bude odměna za březen
odečtena - opravou je pověřena účetní obce
- překročení čerpání schváleného rozpočtu na položkách
Nápravné opatření - bylo přijato systémové opatření k provádění včasných úprav
rozpočtu - pověřena účetní obce
- předání písemných informací KÚ
Nápravné opatření - bylo přijato systémové opatření k dodržování stanovených
termínů.
6) IV. úprava rozpočtu obce Psáře na rok 2016
účetní pí Kofroňová seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce Psáře na
letošní rok
7) Rozpočtový výhled.
Účetní paní Kofroňová seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem na příští rok
2017.
8) Návrh rozpočtu obce Psáře na rok 2017

Účetní paní J. Kofroňová předložila návrh rozpočtu na rok 2017. V diskusi byly
upřesněny a vysvětleny jednotlivé položky rozpočtu. Paní Kofroňová zašle upřesněný
a odsouhlasený návrh rozpočtu na rok 2017 k vyvěšení na úřední desce obratem.
9) Modernizace a rozšíření místního rozhlasu.
Starostka seznámila zastupitelstvo s cenovou nabídkou firmy Bártek ve výši
Kč 39.749,- V diskusi bylo rozšíření a modernizace obecního rozhlasu odmítnuta jako
zbytečná.
10) Veřejná schůze a taneční zábava dne 2. 12. 2016 - organizace. Starostka zajistí
občerstvení a hudbu. K poslechu a tanci zahraje pan František Procházka, občerstvení
zajistí zajištěno pí Divíšková.
11) Příchod Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu v neděli 4. prosince. Dárkové
balíčky a občerstvení zajistí pan Lev. Ostatní organizační věci zajistí paní starostka.
12) Žádost o podporu o.p.s. Posázaví. Starostka seznámila s přítomné se žádostí o finanční
podporu ve výši Kč 6 200,- na rok 2017. Vzhledem k faktu, že veškeré aktivity,
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které o.p.s. Posázaví v rámci pomoci obcím nabízí, jsou zajišťovány
prostřednictvím svazku obcí CHOPOS nemá finanční podpora žádné opodstatnění.
13) Ohlášení drobné stavby manželé Kováříkovi Psáře č. p. 71, parcela č.9/1
Umístění drobné stavby, její rozsah použité materiály a účel jsou v souladu s
podmínkami stavebního zákona.
14) Různé- jmenování inventarizační komise. Starostka navrhla do inventarizační
komise pro rok 2016, pana Zdeňka Křemena, pana Josefa Koktu a ing. Kadlečka
Ladislava. Navržení jmenování přijali bez výhrad.
15) Závěr - Starostka poděkovala přítomným za účast a požádala členy zastupitelstva
o aktivní účast na prosincových akcích.
Usnesení:
Bod 1 – Program
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje
Bod 2 – Volba zapisovatele p. Miroslava Lva a ověřovatelů ing. Ladislava Kadlečka a
p. Josefa Koktu
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
Bod 3 – Kontrola usnesení ze zasedání dne 5. 9. 2016 a mimořádného zasedání dne
21. 9. 2016
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Akci „Rekonstrukce
vodovodního přivaděče Psáře ve výši 2 miliony Kč“. Rozpočtované náklady činí
3 946 647,- Kč.
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje výběr dodavatele na realizaci autobusové
zastávky.
Další úkoly byly splněny
Bod 4 - Obecně závazná vyhláška obce Psáře č.1/2016 o nočním klidu -konečná úprava
účinnost 1. 12. 2016

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým návrhem, který byl doplněn a pozměněn
po konzultaci s odborným pracovníkem Ministerstva vnitra Ing. Zdeňkem
Šustou, s účinností od 1. 12. 2016.
Bod 5 - Přezkoumání hospodaření obce Psáře za rok 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci a schvaluje navrhovaná opatření
Bod 6- IV. úprava rozpočtu obce Psáře na rok 2016

Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje
Bod 7 - Rozpočtový výhled
Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo rozpočtový výhled
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Bod 8- Návrh rozpočtu obce Psáře na rok 2017
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu
Bod 9- Modernizace a rozšíření místního rozhlasu
Zastupitelstvo nesouhlasí s navrhovanou modernizací místního rozhlasu
Bod 10 - Veřejná schůze a taneční zábava dne 2. 12. 2016 - organizační zajištění
Zastupitelstvo bere na vědomí
Bod 11 - Příchod Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu neděle 4. prosince 2016
Zastupitelstvo bere na vědomí
Bod 12 - Žádost o podporu o.p.s. Posázaví
Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí finanční podpory o.p.s. Posázaví
Bod 13 - Ohlášení drobné stavby Kováříkovi parc. č. 9/1
Zastupitelstvo souhlasí s provedením ohlášené stavby
Bod 14 - jmenování inventarizační komise pro rok 2016
Zastupitelstvo souhlasí s navrženými členy inventarizační komise pro rok 2016
členy jsou: Zdeněk Křemen, Josef Kokta a Ing. Ladislav Kadleček

V Psářích dne:14. 11. 2016
Ověřovatelé zápisu:

Zapsal: Miroslav Lev

Ing. Ladislav Kadleček
Josef Kokta
Starostka: Bc. Petra Kadlečková
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