Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 6/2009
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 16.12.2009 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích.
Přítomni :
dle prezenční listiny
Omluveni: Prádler Petr, Košek Zdeněk
Program :
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení
3) Žádost na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 213/8 a 217/24, obě v k.ú. Příšovice
4) Zpráva o jednání Rady
5) Rozpočet obce na rok 2009 – změna č.3
6) Rozpočet obce na rok 2010
7) Projednání rozpočtového výhledu a Programu obnovy vesnice na období 2011 – 2014
8) Projednání a schválení smluv
9) Informace starosty, různé
10) Diskuse
11) Závěr
1) Zahájení a schválení programu
Usnesení UZ č. 149/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání a ověřovatele
zápisu p. Hujera s p. Poláchem.
Schváleno 11 členy ZO.
2) Kontrola plnění usnesení
Usnesení UZ – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení dle přílohy
zápisu.
Schválen 11 členy ZO.
Usnesení UZ č. 150/2009 – Zastupitelstvo obce ruší usnesení UZ č. 104/2008 - ZO bere na
vědomí informaci o zpracovávání studie záměru využití pozemků za garážemi pro
multifunkční hřiště firmou Dalibor Čejka z důvodu zániku firmy.
Schváleno 11 členy ZO.
3) Návrh podat žádost na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod p.p.č. 213/8 a 217/24
v k.ú. Příšovice z důvodu existence obslužné komunikace pro navazující pozemky na
jmenovaných pozemcích.
Usnesení UZ č. 151/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod
p.p.č. 217/24 a 213/8, obě v k.ú. Příšovice od současného majitele Pozemkového
fondu ČR na obec Příšovice. Na pozemcích se nachází zpevněná komunikace sloužící
k přístupu na pozemky v dané oblasti.
Schváleno 13 členy ZO.
4) Zpráva o jednání Rady ze dne 27.10., 18.11. a 2.12.2009
Usnesení ZO – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání Rady.
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5) Rozpočet obce na rok 2009 – změna č. 3
Usnesení UZ č. 152/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3
rozpočtu obce Příšovice na rok 2009. Přesné vyčíslení rozpočtové změny bude projednáno
na prvním zasedání ZO v roce 2010.
Schváleno 13 členy ZO.
6) Rozpočet obce na rok 2010 – předložil Ing. Drbohlav
Usnesení UZ č. 153/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2010
jako schodkový v běžném roce a vyrovnaný ve financování se zapojením rezerv
z minulých let. Podrobný rozpis rozpočtu je přílohou zápisu.
Schváleno 13 členy ZO.
7) Projednání rozpočtového výhledu a Programu obnovy vesnice na období 2011 –
2014
Usnesení UZ č. 154/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce
Příšovice na roky 2011 - 2014 v předloženém znění. Znění rozpočtového výhledu je
přílohou zápisu.
Schváleno 13 členy ZO.
Usnesení UZ č. 155/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje Program obnovy vesnice na
léta 2011 - 2014 pro obec Příšovice v předloženém znění. Znění Programu je přílohou
zápisu
Schváleno 13 členy ZO.
8) Projednání a schválení smluv
8.1 Dne 23.11.2009 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek - výběrové řízení
na dodavatele požární automobilové stříkačky pro obec Příšovice – vyhrála firma THT
Polička s.r.o. s nabídkou ceny 5..748.000,-- Kč + DPH
Usnesení UZ č. 156/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s THT Polička
s.r.o. na dodání požární automobilové stříkačky pro obec Příšovice s nabídkou ceny
5..748.000,--Kč + DPH.
Schváleno 13 členy ZO.
8.2

Financování protidrogové politiky - doporučená částka 6 Kč na obyvatele na
základě smlouvy s konkrétními dodavateli služeb na konkrétní činnosti
Usnesení UZ č. 157/2009 - Zastupitelstvo obce schvaluje podíl 6 Kč na obyvatele na
základě smlouvy s konkrétními dodavateli služeb na konkrétní činnosti a jeho použití
prostřednictvím jednotné smlouvy podepsané s provozovateli služeb městem Turnov.
Schváleno 13 členy ZO.
8.3

Firma PAMICO – dohoda o umístění komunikačního zařízení ( pro
internetové připojení ) na obecní polovině č.p. 187
Usnesení UZ č. 158/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o umístění
komunikačního zařízení ( pro internetové připojení ) na obecní polovině č.p. 187
s firmou Pamico.
Schváleno 13 členy ZO.
8.4

Darovací smlouva s manželi Langrovými na podstavec pod sochu
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Usnesení UZ č. 159/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s manželi
Langrovými na podstavec pod sochu a přijímá dar – podstavec pod sochu.
Schváleno 13 členy ZO.
8.5

Souhlas s návrhem řešení posílení rozvodu elektřiny vč. nového vedení VO a
VR v oblasti Na Urale dle dokumentace společnosti IC Energo Děčín.
Usnesení UZ č. 160/2009 – Zastupitelstvo obce souhlasí s s návrhem řešení posílení
rozvodu elektřiny vč. nového vedení VO a VR v oblasti Na Urale dle dokumentace
společnosti IC Energo Děčín.
Schváleno 13 členy ZO.
8.6

Souhlas s objednávkou a podpisem smlouvy na stavební dokumentaci naší
části stavby „Posílení rozvodu elektřiny vč.nového vedení VO a VR v oblasti
Na Urale“ za cca 15.000 + DPH od společnosti IC Energo Děčín.
Usnesení UZ č. 161/2009 – Zastupitelstvo obce souhlasí s Souhlas s objednávkou a
podpisem smlouvy na stavební dokumentaci naší části stavby „Posílení rozvodu
elektřiny vč.nového vedení VO a VR v oblasti Na Urale“ za cca 15.000 + DPH od
společnosti IC Energo Děčín.
Schváleno 13 členy ZO.
8.7

Souhlas s návrhem řešení posílení rozvodu elektřiny vč. nového vedení VO a
VR v oblasti Zahumení dle dokumentace společnosti IC Energo Děčín.
Usnesení UZ č. 162/2009 – Zastupitelstvo obce souhlasí s s návrhem řešení posílení
rozvodu elektřiny vč. nového vedení VO a VR v oblasti Zahumení dle dokumentace
společnosti IC Energo Děčín.
Schváleno 13 členy ZO.
8.8

Souhlas s objednávkou a podpisem smlouvy na stavební dokumentaci naší
části stavby posílení rozvodu elektřiny vč. nového vedení VO a VR v oblasti
Zahumení za cca 15.000 + DPH od společnosti IC Energo Děčín.
Usnesení UZ č. 163/2009 – Zastupitelstvo obce souhlasí s s objednávkou a podpisem
smlouvy na stavební dokumentaci naší části stavby posílení rozvodu elektřiny vč.
nového vedení VO a VR v oblasti Zahumení za cca 15.000 + DPH od společnosti IC
Energo Děčín.
Schváleno 13 členy ZO.
8.9
Smlouva s Libereckým krajem o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2010 za
118.710,-- Kč
Usnesení UZ č. 164/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Libereckým krajem o
zajištění dopravní obslužnosti na rok 2010 za 118.710,-- Kč.
Schváleno 13 členy ZO.
8.9

Smlouva se společností Nej TV – nástupce společnosti KELI kabelová televize
– na dodávku programů do DPS, škola, školka, obecní úřad – celkem 1433,-Kč / měsíc od r. 2010.
Usnesení UZ č. 165/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností Nej
TV – nástupce společnosti KELI kabelová televize – na dodávku programů do DPS,
škola, školka, obecní úřad – celkem 1433,-- Kč /měsíc od r. 2010.
Schváleno 13 členy ZO.
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9) Informace starosty, různé
9.1 Informace o možnosti přihlásit se do výběrového řízení na pozemek p.p.č. 211/3 o
výměře 754 m2, ostatní plochy v k.ú. Příšovice
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o možnosti přihlásit se do
výběrového řízení na pozemek p.p.č. 211/3 o výměře 754 m2, ostatní plochy v k.ú. Příšovice
– bude ho uvolňovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – budeme
monitorovat a rozhodneme podle ceny.
9.2 Stav příjmů a výdajů obecní pokladny k 30.11.2009 Příjmy 14..140.233,25, výdaje
13..662.736,93, rozdíl + 477.496,32 Kč
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí stav příjmů a výdajů obecní pokladny
k 30.11.2009 Příjmy 14..140.233,25, výdaje 13..662.736,93, rozdíl + 477.496,32 Kč
9.3 Stav příjmů a výdajů obecní pokladny k 31.10.2009 Příjmy 12..987.685,89, výdaje
12..083.910,21, rozdíl + 903.775,68 Kč
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí stav příjmů a výdajů obecní pokladny
k 31.10.2009 Příjmy 12..987.685,89, výdaje 12..083.910,21, rozdíl + 903.775,68 Kč
9.4 Ministerstvo financí zveřejnilo celostátní daňové inkaso za listopad 2009.
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci MF ČR týkající se celostátního
daňového inkasa za listopad 2008.
9.5 Koupě počítače pro kancelář DPS – nabídka Atlantis Turnov p. Horáček za 14.887 Kč vč.
DPH + software– dodáno, zakoupena nová tiskárna pro účetní – stará nefunkční
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí koupi počítače pro kancelář DPS – nabídka
Atlantis Turnov p. Horáček za 14.887 Kč vč. DPH + software– dodáno, zakoupena nová
tiskárna pro účetní – stará nefunkční.
9.6 Nabídka na výsadbu stromů kolem dětského hřiště – firma DIKE za celkem 87204 Kč +
DPH – podařilo se jednáním snížit cenu na 64.810 Kč + DPH – realizováno
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nabídce na výsadbu stromů kolem
dětského hřiště – firma DIKE za celkem 87204 Kč + DPH a jejím snížení na cenu 64.810 Kč
+ DPH.
9.7 Informace o postupu ve věci protipovodňových hrází – vydáno územní rozhodnutí – cca
15.1. nabude platnost. Podařilo se získat i rozhodnutí MŽP o tom, že není potřeba studie
EIA.
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu ve věci protipovodňových
hrází – vydáno územní rozhodnutí – cca 15.1. nabude platnost. Podařilo se získat i rozhodnutí
MŽP o tom, že není potřeba studie EIA.
9.8 Vypínání veřejného osvětlení – jsou některé negativní reakce – potvrzeno vypínání i
nadále
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí negativní reakce na vypínání veřejného
osvětlení a potvrzení vypínání i nadále.
9.9 PF ČR podepsaná smlouva na bezúplatný převod p.p.č. 366/8 a spolupodílu p.p.č. 420/2
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Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí podepsání smlouvy s PF ČR o bezúplatném
převodu p.p.č. 366/8 a spolupodílí p.p.č. 420/2, obě v k.ú. Příšovice.
9.10

Nutno vypořádat pozemky pod přístupovou komunikací do průmyslové zóny – návrh
požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod p.p.č. 245/60 výměra 3342 m2 –
vede po něm cesta
Usnesení UZ č. 166/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod
p.p.č. 245/60 o výměře 3342m2 v k.ú. Příšovice od současného majitele Pozemkového
fondu ČR na obec Příšovice.
Schváleno 13 členy ZO.

9.11 Dne 9.11. 2009 starosta odevzdal v Hodslavicích peníze na pomoc při odstraňování
povodňových škod – dostali jsme plaketu obce
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o předání peněz na pomoc při
odstraňování povodňových škod v Hodslavicích.
9.12 Problematika účetnictví obcí – od 1.1.2010 nový systém účetnictví
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci týkající se změny účetnictví obcí od
1.1.2010.
9.13 Přijetí nového pracovníka na VPP od Úřadu práce – p. Laurina
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přijetí nového pracovníka p.
Laurina na VPP.
9.14 Informace – cyklostezka Příšovice – Přepeře
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o neúspěšném jednání s majitelkou
pozemku vpravo od silnice 610/II koupi pruhu pro výstavbu cyklostezky. Starosta nyní jedná
s KSSLK o možnosti umístit tuto cyklostezku do prostoru stávajícího příkopu. Pokud by
jednání byla pozitivní, bylo by potřeba požádat Kraj o převod těchto pozemků.
9.15 KPÚ Pěnčín
Usnesení UZ č. 167/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje definitivní umístění
pozemků obce Příšovice na katastru obce Pěnčín v rámci KPÚ.
Schváleno 13 členy ZO.
9.16 Informace o dalším vývoji ve věci akcií ČSAD ve vlastnictví obcí Libereckého okresu
Doporučení prodat akcie buď většinovému akcionáři ing. Wasserbauerovi – LIAD
Liberec a.s. za 315 Kč/ akcie, nebo případnému jinému zájemci za případně vyšší cenu
Usnesení UZ č. 168/2009 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty města o
tom, že na valné hromadě ČSAD Liberec a.s. dne 25. 11. 2009 byla schválena
restrukturalizace společnosti ČSAD Liberec a.s. se vznikem nových společností Severotrans
Liberec a.s., Autocentrum-Nord a.s. a FinReal Liberec, a.s. a že se na této valné hromadě
veřejně zavázal jednatel majoritního akcionáře LIAD s.r.o. Ing. Petr Wasserbauer k odkupu
akcií všech minoritních akcionářů za cenu 315,- Kč/akcii tj. za cenu, která byla již dříve
nabídnuta Statutárnímu městu Liberci a to do konce roku 2010.
Schváleno 13 členy ZO.
Usnesení UZ č. 169/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej akcií ČSAD Liberec a.s. a
jeho nástupnických organizací (Severotrans Liberec a.s., Autocentrum-Nord a.s. a FinReal
Liberec, a.s. ) nejvyšší nabídce s tím, že prodejní cena musí být ve výši dříve učiněné nabídky
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Statutárnímu městu Liberci tj minimálně 315,- Kč za akcii (pod pojmem akcie se chápe akcie
odpovídající akcii původní ČSAD Liberec a.s. před rozdělením do akcií ČSAD Liberec a.s. po
rozdělení a dalších tří nástupnických akciových společností) a s tím, že zastupitelstvo města
zmocňuje primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera realizací nabídky tohoto prodeje z toho
důvodu, že se představitelé minoritních akcionářů tj. měst dohodli na společném postupu, kdy
nabídka prodeje bude realizována společně.
Schváleno 13 členy ZO.
9.17 Projednání se společností SČP NET s.r.o. Ústí nad Labem o možnosti odkupu pozemku
p.p.č. 170/16 o výměře 185 m2 v k.ú. Příšovice pro snazší napojení místní komunikace
od Gigy na krajskou komunikaci 610/II – starosta požádal o stanovisko
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí jednání se společností SČP NET s.r.o. Ústí nad
Labem o možnosti odkupu pozemku p.p.č. 170/16 o výměře 185 m2 v k.ú. Příšovice pro
snazší napojení místní komunikace od Gigy na krajskou komunikaci 610/II – starosta požádal
o stanovisko.
9.18 Informace o vývoji ve věci nově zamýšleného územně správního členění státu
Usnesení UZ – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vývoji ve věci nově
zamýšleného územně správního členění státu – existuje na náš popud připravený věcný záměr
zákona, který je rozeslán k připomínkovému řízení doporučuje var. Č. 3 .
9.18 Informace o předpokládaném vývoji cen tepla dodávaného z kotelny
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o předpokládaném vývoji
cen tepla dodávaného z kotelny v Příšovicích.
9.20 Informace – už je podepsaná smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení územního plánu
na 100.000,-- Kč
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o podepsání smlouvy o poskytnutí
dotace na pořízení územního plánu na 100.000,-- Kč.
9.21 Možnost další dotace na dětské hřiště
Usnesení UZ č. 170/2009 – Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou a podáním žádosti o
dotaci na vybudování dětského hřiště na sídlišti.
Schváleno 13 členy ZO.
9.22 Možnost dotace na vjezdový semafor
Usnesení UZ č. 171/2009 – Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
vjezdový semafor.
Schváleno 13 členy ZO.
9.23Informace o instalování opraveného křížku u panelárny
Usnesení UZ č. 172/2009 – Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou žádosti o dotaci
na opravu podstavce pod sochu sv. Jana Nepomuckého.
Schváleno 13 členy ZO.
9.24 Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera
Usnesení UZ – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o finanční činnosti DSO
Mikroregion Jizera.
9.25 Veřejnoprávní kontrola obce – zápis
Usnesení UZ – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis o dílčí veřejnoprávní kontrole obce
bez výhrad.
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9.26Kontrola matriky
Usnesení UZ – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o kontrole matriky bez výhrad.
9.27 Vyhodnocení taktického cvičení hasičů v Turnově
9.28 Informace – velmi pravděpodobné snížení odměn zastupitelů vč. uvolněných o cca 4%
od 1.1.2010.
9.29 Informace – vyšší spotřeba vody v hasičské zbrojnici – požadováno vysvětlení od SDH
9.30 Informace - povedlo se dosáhnout snížení ceny za autobus při cestě do Turnova
Chemička
9.31 Informace – budeme poptávat cenu vrat do hasičárny a mříž na zdravotní středisko
9.32 Nové buňky od společnosti BAK
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí následující informace o:
- vyhodnocení taktického cvičení hasičů v Turnově
- velmi pravděpodobném snížení odměn zastupitelů vč. uvolněných o cca 4% od 1.1.2010.
- vyšší spotřebě vody v hasičské zbrojnici – požadováno vysvětlení od SDH
- povedlo se dosáhnout snížení ceny za autobus při cestě do Turnova Chemička
- budeme poptávat cenu vrat do hasičárny a mříž na zdravotní středisko
- nové buňky od společnosti BAK
9.33 Rozhodnutí o odpisu pohledávky za p. Luďkem Mertlem částka 3000 odvoz odpadu rok
2008 + 500,--Kč penále
Usnesení UZ č. 173/2009 – Zastupitelstvo obce neschvaluje odpis pohledávky za p. Luďkem
Mertlem částka 3000 odvoz odpadu rok 2008 + 500,--Kč penále
Neschváleno 13 členy ZO.
9.34 Prořez stromů po vichřici – hotovo – celkem 106.423,-- Kč + náklady hasičů a obce
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení prořezu stromů po vichřici – hotovo –
celkem 106.423,-- Kč + náklady hasičů a obce
9.35 Soudní jednání s Herbstem – jednání odloženo na leden 2010
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí o odloženém soudním jednání s p.
Herbstem.
9.36 Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ na rok 2009 o částku 148.922,--Kč z důvodu zvýšených
provozních nákladů a zdražení plynu.
Usnesení UZ č. 174/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ na rok
2009 o částku 148.922,--Kč z důvodu zvýšených provozních nákladů a zdražení plynu.
9.37Žádost ZŠ Příšovice o schválení přijetí a převzetí daru – stolní fotbal, do správy majetku
ZŠ Příšovice
Usnesení UZ č. 175/2009 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí a převzetí daru – stolního
fotbalu, do správy majetku ZŠ Příšovice.
Schváleno 13 členy ZO.
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10) Diskuse
10.1 Reakce na informaci o zinkovně – zájezdu do zinkovny se zúčastnili jen 2 obyvatelé
obce, ve věci dopravního napojení došlo vyjádření ŘSD o tom, že stávající územní plán obce
odporuje v tomto bodě ČSN
- na zasedání zastupitelstva tato otázka zařazena jako samostatný bod s tím, že pozvání přijal
i zástupce společnosti Wiegel. Ing. Kuklík s informace o žárovém zinkování – vlastní
technologie se provádí přes 60 let v této firmě, 30 zinkoven po celé Evropě, nepracují
s žádnými toxickými látkami
Diskuse:
p. Šich : Jaký vliv má na zdraví?
Ing. Kuklík: V prostoru zinkovny bydlí i majitelé sousedních pozemků, neeviduje se žádný
případ nemoci z povolání.
p. Blažek: Kolikrát se vyměňují filtry v odsávání?
Ing. Kuklík: Filtry - čím jsou starší, tím jsou účinnější, výměna není nutná, mají neomezenou
životnost
Mgr. Buchal – Jak je to s dovozem chemických látek a odvozem odpadu? Roční emise látek –
chlór, amoniak, tuhé znečišť.látky
a) chemické látky – podléhají kyselé odmaštění
b) kyselina – zakládá se 12%, část starší lázně kde je chlorid železnatý – životnost lázně 1 rok,
jednou až dvakrát do roka likvidace lázně, celkem v zinkovně šest lázní
c) do kanalizace jde pouze odpad.voda – z WC, ale ne nic z vlastní výroby zinkovny
d) objemy – produkce 100 – 150t ročně, pro vypotřebované kyseliny jezdí cisterna o objemu
24m3 čtyřikrát až šestkrát do roka, stejné množství se přiveze i nové kyseliny
e) dopravní obslužnost – prvním řešením je současný příjezd po stávající komunikaci, která
bude prodloužena za tratí, komunikace bude vybudována v režii firmy i když bude na
pozemku obce
10.2 Dotaz p. Christov – zda rodinu Mertlových řeší i sociální odbor?
Starosta: Ano, úhrada obědů a sběr šatstva ve škole

11)

Závěr

Zapsala: Laššová Ivana

Ověřovatelé zápisu:
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