OBECNÍ ÚŘAD PSÁŘE
P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M
Zápis č. 9 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 27. 12. 2016
Přítomni: Bc. Kadlečková Petra, Křemen Zdeněk, Ing. Kadleček Ladislav, Jirásek Miroslav,
Kokta Josef
Omluveni: Šťastná Hana, Ing. František Škvor
Hosté: asistent starostky p. Lev Miroslav,
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení-schválení programu
Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů
Kontrola usnesení ze zasedání dne 14. 11. 2016
Interní směrnice obce Psáře č.1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.
Účinnost od 15. 1.2017
5) V. změna rozpočtu obce Psáře na rok 2016
6) Rozpočet obce Psáře na rok 2017
7) Rozpočet plateb BENE-BUSu na rok 2017
8) Rozpočet CHOPOSu na rok 2017
9) Provoz obecního vodovodu - sazby vodného
10) Výše poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2017
11) Poplatek za psy v roce 2017
12) Nájemní smlouva na reklamu na nadjezd ev. č. D1 050
13) Různé -Veřejnoprávní smlouva o stanovení společného školského obvodu
14) 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 p. Miroslav Jirásek a
pan Zdeněk Křemen. Navržení byli jednomyslně schváleni.
3) Kontrola usnesení ze zasedání Zastupitelstva dne 14. 11. 2016. Všechny úkoly byly
splněny.
4) Interní směrnice obce Psáře č. 1/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky.
Starostka podala podrobnou informaci k navrhované změně Interní směrnice o
postupech při zadávání veřejných zakázek. V předkládaném znění směrnice jsou v
článku 4, stanoveny taxativně výjimky z působnosti směrnice. Předkládaná směrnice
ruší platnost směrnice č. 1/2014 ze dne 10. 2. 2014
5) V. změna rozpočtu obce Psáře na rok 2016. Realizace dotované akce „Obnova
povrchu a odvodnění místních komunikací v obci Psáře, místní část Dubovka,“a
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obdržení dotace od MMR, spolu s úhradou dodavateli díla, jsou hlavním důvodem
předkládané změny.
6) Rozpočet obce Psáře na rok 2017. Ke dni zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny
žádné námitky nebo připomínky k navrhovanému rozpočtu. Financování schodkového
rozpočtu je zajištěno z přebytku hospodaření minulých let.
7) Rozpočet plateb BENEBUSu na rok 2017. Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti
autobusovou dopravou v roce 2017 zůstává prakticky ve stejné výši jako v roce 2016 a
činí celkem na rok 2017 částku Kč 23.684,8) Rozpočet CHOPOSu na rok 2017. Ke dni zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny
žádné námitky nebo připomínky ke zveřejněnému rozpočtu. Členství ve svazku obcí
CHOPOS je pro obec Psáře jednoznačně přínosem. Příspěvek obce Psáře pro rok 2017
činí celkem Kč 45.081.
9) Provoz obecního vodovodu - sazby vodného. Starostka seznámila přítomné s obsahem
jednání se správcem a provozovatelem obecního vodovodu tj. VHS Benešov. Stáří
vodovodu (uveden do provozu v roce 1977) spolu s kvalitou provedeného díla je
příčinou častých poruch na vodovodním řadu i výtlaku k úpravně a vodojemu
umístěném za dálnicí D1. Zajištění pitné vody pro občany obce Psáře je možné pouze
za předpokladu udržení stávajícího vodovodu v provozu. Přestože obec Psáře hradí v
plné míře náklady na odstranění poruch na vodovodu, další náklady spojené se
zajišťováním dodávek pitné vody nese provozovatel a správce vodovodu VHS
Benešov. Stávající cena vodného včetně DPH činí 31,-Kč /m3. Vzhledem k velmi
nízkému celkově odebíranému objemu pitné vody, nelze řešit pokrytí nákladů na
údržbu pouze zvýšením ceny pro odběratele. VHS předložila návrh na zvýšení ceny
vodného pro odběratele na částku Kč/m3 34,89 včetně DPH a dotace od obce ve výši
Kč 70.000 -100.000,- za rok. V roce 2017 je předpoklad realizace komplexní výměny
potrubí na výtlaku, která by zajistila výrazné snížení přímých nákladů na opravy
vznikajících poruch a tedy i snížení nákladů na údržbu a provoz. V rozsáhlé diskusi
bylo zdůrazněno, že otázka dodávek pitné vody je pro obec zcela zásadní a předložený
návrh provozovatele a správce VHS Benešov je akceptovatelný.
10) Výše poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2017. Dodatek č. 8 ke
smlouvě č. S/05001085/22501227/001/2009 na zajištění odvozu a uložení tuhého
komunálního odpadu, který pro rok 2017 předložil zhotovitel AVE CZ je cenově ve
stejné výši jako v roce 2016. Lze předpokládat, že celkové náklady na odpadové
hospodářství v roce 2017, budou na úrovni roku 2016. Obecně závazná vyhláška
č.2/2012 o místním poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu zůstává
v platnosti i pro rok 2017.
11) Poplatek za psy v roce 2017. Poplatek za 1 psa na rok činí 60,- a za každého dalšího
psa Kč 100,-/rok.
12) Nájemní smlouva na reklamu na nadjezd ev. č. D1 050. Ve smyslu Dodatku č. 4 ke
smlouvě ze dne 10. 5. 1991 o dočasném užívání majetku s nájemcem Czech Outdoor
s. r. o, na využití mostu přes dálnici D1 pro reklamní účely. Částka ročního nájmu
činí Kč 75.000,-. Nájemce souhlasí se zvýšením nájemného za rok na částku Kč
150.000,- +DPH, od 1. 1. 2017 a od 1. 1. 2019 na částku 180.000,- Kč +DPH, za
předpokladu prodloužení nájemní smlouvy až do roku 2027.
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13) Veřejnoprávní smlouva o stanovení společného školského obvodu. Starostka podala
informaci o nové povinnosti obcí od školního roku 2017-2018 zajistit ve smyslu
školského zákona plnění povinného předškolního vzdělávání dětí a povinné školní
docházky s místem trvalého pobytu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy o společném
školském obvodu. Po předběžném jednání se jako nejschůdnější jeví uzavření
veřejnoprávní smlouvy pro společný školský obvod mateřských škol s městysem
Trhový Štěpánov.
14) Závěr- Starostka poděkovala všem přítomným za dobrou práci a účast na
společenském životě obce Psáře v roce 2016 a popřála mnoho zdraví a štěstí v roce
2017.
Usnesení:
Bod 1 – Program
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje
Bod 2 – Volba zapisovatele p. Miroslava Lva a ověřovatelů p. Miroslava Jiráska a p.
Zdeňka Křemena
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
Bod 3 – Kontrola usnesení ze zasedání dne 14. 11. 2016
Všechny úkoly byly splněny
Bod 4 - Interní směrnice obce Psáře č.1/2016 o postupech při zadávání veřejné
zakázky. Účinnost od 15. 1.2017
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje předložený návrh Interní směrnice č.1/2016

Bod 5 - V. změna rozpočtu obce Psáře na rok 2016
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje V. změnu rozpočtu obce Psáře na rok 2016
Bod 6- Rozpočet obce Psáře na rok 2017

Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje rozpočet obce Psáře na rok 2017
Bod 7 - Rozpočet plateb BENE-BUSu na rok 2017
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje příspěvek ve výši Kč 23.684,Bod 8- Rozpočet CHOPOSu na rok 2017
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu a jednomyslně schvaluje příspěvek
ve Kč 45.081,- .
Bod 9- Provoz obecního vodovodu - sazby vodného
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje cenu pro vodné+DPH Kč/m3 34,89 a
poskytnutí dotace na údržbu majetku ve výši Kč 70.000,-.
Bod 10 - Výše poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2017
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Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje ponechat v platnosti Obecně závaznou
vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu i
pro rok 2017.
Bod 11 - Poplatek za psy v roce 2017
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje výši a zásady pro místní poplatek ze psů ve
smyslu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008
Bod 12 - Nájemní smlouva na reklamu na nadjezd ev. č. D1 050
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě ze dne
10. 5. 1991 o dočasném užívání majetku s nájemcem Czech Outdoor, s. r. o.
s platností do roku 2027 a zvýšením ročního nájemného na částku Kč 150.000,+DPH, od 1. 1. 2017 a od 1. 1. 2019 na částku Kč 180.000,- +DPH.
Bod 13 - Veřejnoprávní smlouva o stanovení společného školského obvodu
Zastupitelstvo bere na vědomí a ukládá starostce dokončit jednání a uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o stanovení společného školského obvodu s vhodným
partnerem.

V Psářích dne: 27. 12. 2016
Ověřovatelé zápisu:

Zapsal: Miroslav Lev

Miroslav Jirásek
Zdeněk Křemen
Starostka: Bc. Petra Kadlečková
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