Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č.2/2010
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomni :
dle prezenční listiny
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola plnění usnesení
3) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2009
4) Projednání a schválení smluv
5) Informace starosty, různé
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky.
Schváleno 12 hlasy
Usnesení UZ č. 19/2010 - Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele dnešního zápisu p. Josefa
Endrycha a Stanislava Polácha.
Schváleno 12 hlasy
2) Kontrola plnění usnesení
Usnesení UZ č. 20/2010 - Zastupitelstvo ruší usnesení UZ č. 126/2009 z důvodu zániku
potřeby získání pozemků p. Nerada pro stávající variantu protipovodňových opatření.
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení ZO.
Schváleno 12 hlasy
3) Zpráva o jednáních Rady od posledního jednání zastupitelstva
Informace ze zasedání Rady ze 24.3. a 7.4.2010 od posledního veřejného zasedání
ZO.
Usnesení UZ č. 21/2010 - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o jednáních a usneseních
Rady obce v době od 10.3.2010 do dnešního dne.
Schváleno 12 hlasy
4) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2009 a zprávy auditora za rok 2009.
Usnesení UZ č. 22/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2009 :
Příjmy plán :
14..337.000,-skutečnost : 15..920.543,57
Výdaje plán :
22.862.110,-skutečnost : 15..416.737,87
Hospodářský výsledek plán :
-8..525.110
skutečnost : + 503.805,70
Zůstatek na běžných účtech :
11..922.684,92
Zůstatek pojistný účet :
5..319.009,-Celkem zůstatek obce :
17..241.693,92
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Ve znění dle přílohy zápisu Závěrečný účet obce Příšovice za rok 2009.
Projednání závěrečného účtu obce Příšovice za rok 2009 se uzavírá se souhlasem
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Schváleno 12 hlasy

5) Projednání zprávy auditora o hospodaření obce za rok 2009
Zpráva auditora nenalezla výhrady
Usnesení UZ č. 23/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Zprávu z přezkumu hospodaření obce
za rok 2009 provedenou KÚ LK se závěrem bez výhrad.
Schváleno 12 hlasy
6) Projednání a schválení smluv
a) smlouva na havarijní pojištění požárního vozidla T 815 RZ 3L1 7603
Usnesení UZ č. 24/2010 - Zastupitelstvo schvaluje uzavření havarijního pojištění vozidla
CAS 20 T 815 RZ 3L1 7603 u 37.950 + 5% za částku u Hasičské pojišťovny a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Schváleno 12 hlasy
b) výběr dodavatele pro akci Výměna oken v č.p. 187 a v MŠ, výměna prvních
vchodových dveří v ZŠ a obou vchodech zdravotního střediska :
Usnesení UZ č. 25/2010 - Zastupitelstvo schvaluje výběr dodavatele pro akci Výměna
oken v č.p. 187 a v MŠ, výměna prvních vchodových dveří v ZŠ a obou vchodech
zdravotního střediska firmu RI Okna za nabídkovou cenu 496.810,--Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Schváleno 12 hlasy
Usnesení UZ č. 26/2010 – Zastupitelstvo schvaluje jako druhou firmu k realizaci zakázky
Výměna oken v č.p. 187 a v MŠ, výměna prvních vchodových dveří v ZŠ a obou
vchodech zdravotního střediska firmu Vekra Lázně Toušeň.
Schváleno 13 hlasy
c) máme dotaci na dětské hřiště
Usnesení UZ č. 27/2010 - Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na dotaci s MMR na výstavbu
dětského hřiště na sídlišti a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 13 hlasy
d) získali jsme dotaci na rekonstrukci pomníku sv. Jana Nepomuckého – 65.000 Kč, náš
podíl cca 64.000 Kč.
Usnesení UZ č. 28/2010 - Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na dotaci s MMR na
rekonstrukci pomníku sv. Jana Nepomuckého a výběr dodavatele pro akci rekonstrukce
pomníku sv. Jana Nepomuckého firmu Kamenická škola Hořice za nabídkovou cenu
106.000,-- + DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 13 hlasy
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e) smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce
Usnesení UZ č. 29/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce na 108,9 m2 v p.p.č. 407/31,
406/20 a 914/3 v k.ú. Příšovice za cenu 50 Kč/m2 včetně ochranného pásma tj. 17.500,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 13 hlasy
f) smlouva na zabezpečení a hlídání objektu hasičské zbrojnice Příšovice se společností
TOREX – cena 650 Kč + DPH/měsíc
Usnesení UZ č. 30/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu smlouva na zabezpečení a
hlídání objektu hasičské zbrojnice Příšovice se společností TOREX – cena 650 Kč +
DPH/měsíc a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 13 hlasy
g) smlouva na prodej obou starých hasičských aut obci Mírová pod Kozákovem za
sjednanou cenu 50.000,--Kč za oba vozy
Usnesení UZ č. 31/2010 - Zastupitelstvo schvaluje prodej obou starých hasičských aut
obci Mírová pod Kozákovem za sjednanou cenu 50.000,--Kč za oba vozy a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Schváleno 13 hlasy
h) Návrh na nové členy hasičské výjezdové jednotky – Jan Kysela, 3.9.1994, Příšovice
189, Macášek Antonín, 12.6.1959, Příšovice 96
Usnesení UZ č. 32/2010 – Zastupitelstvo schvaluje nové členy hasičské výjezdové
jednotky – Jan Kysela, 3.9.1994, Příšovice 189, Macášek Antonín, 12.6.1959, Příšovice
96.
Schváleno 13 hlasy

7) Informace starosty, různé
a) Schválení počtu zastupitelů pro volební období 2010 – 2014 – návrh – stejný
počet zastupitelů jako doposud – tj. 15
Usnesení UZ č. 33/2010 - Zastupitelstvo schvaluje 15 jako počet zastupitelů obce pro
volební období 2010 – 2014.
Schváleno 13 hlasy
b) Schválení inventur
Usnesení UZ č. 34/2010 - Zastupitelstvo schvaluje inventuru majetku obce
Příšovice za rok 2009 v celkové výši hodnoty dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku je 177..666.260,92 Kč, majetku v operativní evidenci je
1..667.982 Kč, zásoby 62.178,18 Kč, ceniny – frankovací stroj 25.831,10 Kč,
akcie k 31.12.2009 16..667.000 Kč v členění dle přílohy zápisu
Schváleno 13 hlasy
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c) Nákup nové úřední desky
Usnesení UZ č. 35/2010 - Zastupitelstvo schvaluje nákup dvou ks vitrín pro úřední desku
v ceně do 30.000 Kč za ks.
Schváleno 14 hlasy
d) Požádat o bezúplatný převod hasičské AVIE od HZS LK– pro potřeby Sboru
dobrovolných hasičů Příšovice
Usnesení UZ č. 36/2010 - Zastupitelstvo schvaluje zahájit jednání o bezúplatném
převodu vozidla AVIA – dopravní provedení – od HZS Libereckého kraje pro
potřeby dopravy členů SDH na soutěže a pověřuje starostu tímto jednáním.
Schváleno 14 hlasy
e) Žádost společnosti Elektrocable s.r.o. o povolení umístění odběrného sloupku
elektrické energie pro napojení p.p.č. 149/1 a dalších ( majitel Vojtěch
Valkoun ) na hranu obecního pozemku a případný návrh smlouva na věcné
břemeno
Usnesení UZ č. 37/2010 - Zastupitelstvo schvaluje umístění elektroodběrného místa –
sloupku – pro odběr elektrické energie pro napojení p.p.č. 149/1 a dalších ( majitel
Vojtěch Valkoun ) na hranu obecního pozemku p.p.č. 156/1 dle podkladového výkresu
v příloze a smlouvu na věcné břemeno pro umístění tohoto zařízení bezúplatně a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
.
Schváleno 14 hlasy
8) Různé
- informace o jednání s MV ohledně přesunu obce pod jiný okres
- informace o jednání týkajících se projektování protipovodňové hráze
- informace o jednání s SVS a projektování čistírny odpadních vod
- informace o jednání výboru KPÚ – slíbena výstavba nové komunikace od kravína až
k cestě do Ploukonic, drobné změny v plánu společných zařízení
- informace – rekonstrukce sociálního zařízení v šatnách na fotbalovém hřišti bude asi
dražší – nedošlo ke splnění slibu provedení instalačních prací svépomocí nebo sponzorsky
ze strany Sokola a SDH, dále bude potřeba vybudovat zpevněnou plochu cca 6x6 m ze
zámkové dlažby s obrubami a podložím jako základnu pro hasičské soutěže
- nesouhlas pí. Chmelíkové se stavební uzávěrou.
- přehled akcí za rok 2009
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí :
- informace o jednání s MV ohledně přesunu obce pod jiný okres
- informace o jednání týkajících se projektování protipovodňové hráze
- informace o jednání s SVS a projektování čistírny odpadních vod
- informace o jednání výboru KPÚ – slíbena výstavba nové komunikace od kravína až
k cestě do Ploukonic, drobné změny v plánu společných zařízení
- informace – rekonstrukce sociálního zařízení v šatnách na fotbalovém hřišti bude asi
dražší – nedošlo ke splnění slibu provedení instalačních prací svépomocí nebo sponzorsky
ze strany Sokola a SDH, dále bude potřeba vybudovat zpevněnou plochu cca 6x6 m ze
zámkové dlažby s obrubami a podložím jako základnu pro hasičské soutěže
- nesouhlas pí. Chmelíkové se stavební uzávěrou.
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- přehled akcí za rok 2009
Schváleno 14 hlasy
9) Diskuse
p. Košek – zda stavba ČOV ovlivní výstavbu další řady garáží
Odpověď starosty – ne, neovlivní – ČOV je plánována tak, aby prostor předpokládaný pro
další řadu garáží nezasáhla – o územní rozhodnutí na další řadu garáží je ale možno
požádat až po vyřešení protipovodňových opatření v oblasti.
p. Polách – hřiště a kabiny – původně bylo schváleno rozpočet 30tis.Kč a práce
svépomocí teď to vypadá na navýšení nákladů o 100% - k diskusi
Starosta zdůvodnění – předpokládané pokrytí zpevněné plochy zdarma získanou použitou
dlažbou od p. Švambery nebude- nedohodli jsme se – p. Švambera má se svým majetkem
jiné úmysly – tím vyvstala nutnost zakoupení dlažby nové a tím dochází k navýšení ceny.
Ohledně finálního provedení a velikosti plochy je vyvoláno nové jednání - p. starosta,
Košek a Macášek se sejdou v pondělí 26.4.2010
Usnesení UZ č 38/2010:
Zastupitelstvo souhlasí s financováním akce rekonstrukce sociálního vybavení
fotbalových kabin dle rozhodnutí Rady obce s finanční účastí obce do 30tis.Kč za
materiál a částečné provedení instalatérských prací. Ostatní práce budou ze strany členů
SDH a Sokol provedeny svépomocí.
Zastupitelstvo souhlasí s financováním akce Zpevnění plochy pro konání hasičských
soutěží a akcí Sokola u fotbalového hřiště v ploše cca 6x6m s finanční účastí obce do
30tis.Kč za materiál. Práce budou ze strany členů SDH a Sokol provedeny svépomocí.
Zastupitelstvo oslovil p. Ječný, který byl účasten jednání Libereckého kraje týkajícího se
rychlostní komunikace Českým rájem – vyzval naše ZO , aby se k tomu vyjádřilo
Starosta – netýká se přímo naší obce, jižní varianta by pro nás měla negativní vliv, máme
problémy s rychlostní komunikací R10 procházející katastrem obce a zejména pak
s obrovským provozem těžkých nákladních vozidel, které objíždějí zpoplatněné úseky R 10
přes komunikaci II/610 v průjezdním úseku intravilánem obce Příšovice. Je oprávněná
obava, že po případném schválení jižní trasy směrování R 35 tento provoz ( dnešní stav je
podle sčítání KSSLK cca 25000 vozidel denně ) ještě naroste a bude pro obec likvidační .
Návrh p. Ječnému – další rozpravu odložit na příští zasedání zastupitelstva obce – návrh
přijat.
10) Závěr
Zapsala: Laššová Ivana
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