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Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 27. 6.2017
Přítomni: Bc. Kadlečková Petra, Jirásek Miroslav, Ing. ŠkvorFrantišek, ŠťastnáHana, Kokta
Josef, Křemen Zdeněk
Hosté: asistent starostky p. Milan Kraus, p. Luděk Kokta

Program:

1) Zahájeni-schválení programu
2) Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů
3) Kontrolausnesení zezasedání dne 15. 5.2017
4) Informace ke zvolení Bc P. Kadleěkové na dalšíobdobí na funkci přísedící
u okresního soudu v Benešově

5) Projednání žádosti manželůMoravcových o vyslovení souhlasu

6)
7)
8)

s posunutím
telefonního vedení
Záďost p. A. Loudové o projednání lúzemně plánovací informace na pozemku
ě. 119
Různé
Závěr
s_loupu

Jednání:

l)

Zahájení a vedení jednání zastupitelstva starostkou Bc. Petrou Kadlečkovou.

2)

ZaPisovatelem by navržen p. Milan Kraus, ověřovateli zápisu pan Josef Kokta a Ing.
František Škvor.Navrženéosoby byly jednomyslně schváieny.-

3) Kontrola

usnesení ze zasedání Zastlpitelstva dne 15. 5 2017

.

4) Projednáno působeníBc. Petry Kadlečkovéjako přísedícíu Okresního soudu
v Benešově na dalšíčtyřletéfunkčníobdobí.

5) Projednána

6)

žádost p. Karla Moravce o přesun telefonního sloupu, bránícího ve vjezdu
jeho pozemek.
Projednána žádost p. Aleny Loudové ke stavbě RD v lokalitě obce Psáře, při výjezdu
z obce vlevo, vedle domu čp. 38.

7)

III. rozpočtovéopatření ,,Obec Psaře na rok 2017*

na

8) Různé:

-

-

Dar OÚ Psáre ve výši 47 680,- Kč pro Obec Všechlapy
Oprava střechy na prodejně potravin v obci Psaře
Informace p. PÍchové,která provozuje místníprodejnu potravin, o ukončeníjejí
činnosti ke dni 31.8.2017
MÍstnízábava s vystoupením hudební skupiny Šakalídech dne 15.7.2017.
StíŽnost p. L. Kokty na rušenínočníhoklidu z terasy Besedy po 22. hodině veěemí

-

Projednání povinnosti občanůo drženi svých psů na vodítku

9) Závér: Starostka poděkovala zaiěast azasedáni ukončila
Usnesení:

Bod 1 - Program
Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje.
Bod 2 - Volba zapisovatele p. Milana Krause a ověřovatelů pana Josefa Koktu a Ing.
Františka Škvora
Zastupitelstvo obce jednomyslně schvaluje zapisovatele a ověřovatele.
Bod 3 - Kontrola usnesení ze zaseďání dne 1 5.
Všechny úkoly byly sptněny.
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Bod 4 - PůsobeníBc. Petry Kadleěkové u Okr. Soudu v Benešové
zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo činnost Bc. p. kadlečkové
u Okr. soudu v Benešově na dalšíčtyřleté období.
Bod 5 - Žádostp. Karla Moravce. Uvedený požadavek byl projednán s tímto
prozatimnimzávěrem:
p. K. Moravec musí zastupitelstvu předložit technický nákres
k přemístění dotčenéhosloupu
p. K. Moravec si musí sám zjistit, kdo je vlastníkem dotčeného
sloupu, stejně tak, zda zmíněný vlastník s přemístěním souhlasí
Bod 6- Žádostp. Aleny ke stavbě RD
Zastupitelstvo nemá proti plánované stavbě ze žádného hlediska (inženýrskésítě,
vlastnictví pozemku atd.) námitky

Bod 7 - III. rozpočtovéopatření na rok20l7
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo III. úpravu rozpočtu.
Bod 8- Různé
Zastupitelstvo schválilo dar Obci Všechlapy.
Starostka osloví několik dodavatelů, kteří připraví cenové nabídky na opravu
střechy, včetně instalace nového hromosvodu na prodejně potravin.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci p. Píchovéo ukončeníprodejní činnosti
v místníprodejně potravin s tím, že se shodlo na názoru prodejnu zachovat i pro
dalŠÍobdobí a v té souvislosti osloví dalšípotenciální zájemce o vedení provozu
této prodejny.
Zastupitelstvo vzalo na Ýědomí pořádání zábal^y s účastíhudební skupiny Šakatí
dech v uvedeném termínu (pořadatel klub turistů Psáře).
Zastupitelstvo v návaznosti na stžnost L. Kokty na rušenínočníhoklidu
v noČníchhodinách dohodlo (i se stěžovatelem) provoz Besedy následovně:
- v pátek do 22. hod.
- v sobotu do 23.30 hod.
Po této době nebude terasa Besedy nikým obsazována.
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Zastupitelstvo reagovalo na stžnost volně pobíhajícíchpsů. Psi se nesmí sami
pohybovat na veřejném prostranství (dle schválené vyhlášky).

V Psářích dne:27. 6.2017
Zapsal: Milan Kraus

Ověřovatelé zápisu:

Starostka: Bc. Petra Kadlečková

J

