Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 3/2010
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 02.06.2010 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni :
dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Polách Stanislav, Kvapil Tomáš
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola plnění usnesení
3) Udělení ceny obce
4) Projednání a schválení smluv
5) Informace starosty, různé
6) Různé
7)Diskuse
8) Závěr
1) Zahájení

Schválení programu jednání
Usnesení UZ č. 39/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání podle pozvánky
v předneseném znění s předřazením bodu č. 3 – udělení Ceny obce jako druhý bod programu
a se zařazením bodu č. 4 Projednání Rozpočtové změny č. 1 Rozpočtu obce Příšovice na rok
2010 a následným přečíslováním dalších bodů.
Schváleno 11 hlasy
2) Udělení ceny obce
Usnesení UZ č. 40/2010 - Zastupitelstvo schvaluje udělení ceny obce Příšovice za dlouholetou
obětavou práci ve funkci ředitelky Mateřské školy v obci Příšovice, a rovněž schvaluje
jmenované finanční dar s touto cenou spojený ve výši 5000 Kč.
Schváleno 11 hlasy

3) Kontrola plnění usnesení a zpráva o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání
zastupitelstva dne 21.4.2010
Usnesení UZ č. 41/2010 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva
obce a o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva dne 21.4.2010.
Schváleno 12 hlasy.
4) Projednání Rozpočtové změny č. 1 Rozpočtu obce Příšovice na rok 2010.
Usnesení UZ č. 42/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1 Rozpočtu obce
Příšovice na rok 2010 - Příjmy – navýšení o 492.005 Kč ( dotace ) , výdaje – navýšení o
492.005,-- Kč. V členění dle přílohy zápisu.
Schváleno 12 hlasy.
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5) Projednání a schválení smluv
5.1 Poskytnutí daru 1.000 Kč Občanskému sdružení Baby Box, Hájek 88, Praha 10
zastoupenému předsedou p. Ludvíkem Hessem na zřizování a provoz schránek pro odložené
děti - Rada souhlasí
Usnesení UZ č. 43/2010 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutím daru 1.000 Kč Občanskému
sdružení Baby Box, Hájek 88, Praha 10 zastoupenému předsedou p. Ludvíkem Hessem na
zřizování a provoz schránek pro odložené děti a pověřuje starostu obce podpisem darovací
smlouvy
Schváleno 12 hlasy.
5.2 Dětské hřiště
Usnesení UZ č.44/2010 – Zastupitelstvo schvaluje firmu TR Antoš jako zhotovitele a
dodavatele stavby dětského hřiště na sídlišti – akce Království her v Příšovicích aneb
Hřiště za obrázek za celkem 427.506,-- Kč a společnost DIKE Příšovice jako dodavatele
zeleně na toto hřiště v ceně do 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 12 hlasy
5.3 Dvě nabídky na zpracování studie SEA týkající se územního plánu : EKOBAU Mgr.
Pavel Bauer, Praha 10 za cenu 81.200 Kč a GEOVISION s.r.o. Praha 9, pracoviště
Plzeň za 108.000 Kč.
Usnesení UZ č. 45/2010 – Zastupitelstvo schvaluje firmu EKOBAU Praha 10, Dubeč,
Mgr. Pavel Bauer, jako dodavatele studie SEA v rámci územního plánu za cenu 81.200 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 12 hlasy.
5.4 Česká pošta žádá Obec o souhlas s odepisováním provedeného technického zhodnocení
nájemcem
Usnesení UZ č. 46/2010 - Zastupitelstvo souhlasí s odepisováním provedeného technického
zhodnocení nájemcem Českou poštou, které se týká technického zhodnocení provedeného
Českou poštou v prostorách, které má pronajaté od Obce Příšovice pro provozování pobočky
České pošty a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 12 hlasy.
5.5 Žádost o spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb – Občanské sdružení Spokojený
domov, Veselá 159, Mnichovo Hradiště, zastoupená Bc. Kamilou Sedlákovou předsedkyní
sdružení
Usnesení UZ č. 47/2010 - Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem poskytovateli
sociálních služeb – Občanskému sdružení Spokojený domov, Veselá 159, Mnichovo
Hradiště, zastoupenému Bc. Kamilou Sedlákovou předsedkyní sdružení jako spoluúčastí obce
ve výši 25.000 Kč / rok 2010 za poskytování sociální péče minimálně dvěma spoluobčanům
v obci Příšovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Schváleno 12 hlasy.
5.6 Realizace další části rekonstrukce povrchu chodníků – od č.p. 11 k odbočce ke hřbitovu u
č.p. 207
Usnesení UZ č. 48/2010 - Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele prací na další části
rekonstrukce povrchu chodníků – od č.p. 11 k odbočce ke hřbitovu u č.p. 207 společnost
Silnice Jičín a.s. za nabídkovou cenu 963.393,-- Kč + DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy + vybudování dráhy pro koloběžky v MŠ.
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6) Informace starosty
Usnesení UZ č. 49/2010 - Zastupitelstvo bere na vědomí informace o :
a) trvá rozpor ve zjištění ČOI Liberec a ŽÚ Turnov ohledně nejasné hostinské činnosti p.
Huška záležitost je starostou řešena na nadřízeném orgánu těchto úřadů – MPO Praha.
31.5. byli na úřadě pracovníci KÚ LBC kraje – živnostenský odbor a uvedli, že se
záležitostí stále zabývají s tím, že řešení bude obtížné ne-li nemožné
b) jednání s projektanty Povodí – možná bude nutno prodloužit hráz, pracují na projektu.
ředitel pro správu povodí Labe ing. Jirásek poslal dopis řediteli Pozemkového úřadu
LBC ing. Soukupovi, ve kterém ho žádá o svolání schůzky ohledně dalšího jednání o
financování výstavby hráze. Podle tohoto dopisu je možná varianta financování
v rámci KPÚ
c) připravují se podklady pro projednání návrhu komunikací v rámci územního plánu
d) jednání s pí. Vajnerovou – budou prostřednictvím Severočeského muzea LBC podávat
návrh na vyhlášení kulturní památky, pozemek od Pozemkového fondu nemají a
zřejmě nedostanou, další pozemky pro rozvoj obce jsem urgoval. Rada neporučuje
zaslat na Liberecký kraj dopis s požadavkem aby se jasně vyjádřili, zda v případě
blokace některých pozemků na katastru obce z důvodů ochrany archeologického
dědictví budou nápomocni obci při řešení dalšího rozvoje obce
e) informace o vyjádření ke studii ČOV od SVS – první výsledky projektantů ČOV
v obci
f) jednání s majiteli pozemků p.p.č. 245/6 s cílem dojednat odkoupení takové části
pozemku sousedícího s budoucí komunikací, která by umožnila bezproblémové
propojení obou částí komunikace – tj. v místě přerušení pozemek o min. šíři 6m. Dále
ukládá starostovi neprodleně po získání předběžného souhlasu majitelů nechat takovou
část pozemku geodeticky oddělit a předložit následně celou věc opět radě a
zastupitelstvu k projednání odkupu.
g) informace o podání dovolání k Nejvyššímu soudu ve věci soudního sporu
s protistranou Herbst a spol.
h) starosta připravuje jednání s ministerstvem dopravy a projektanty této organizace
ohledně budoucnosti trati Praha – Liberec, která má být elektrifikována a přestavěna
jako dvojkolejný rychlostní železniční koridor s cílem zjistit umístění koridoru na
katastru obce a dopady plánované stavby na obec a územní plán
Schváleno 12 hlasy.
ch) Informace o jednání s dopravním projektantem Wolfem – návrh nového uspořádání
parkovacích míst na sídlišti – zkapacitnění, dále návrh dopravního řešení u základní školy
a mateřské školy, cyklostezka do Přepeř a semafor na vjezdu od Přepeř
Usnesení UZ č. 50/2010 - Zastupitelstvo schvaluje zadání poptávky na realizaci
vjezdového semaforu s měřením rychlosti ve směru od Přepeř dle návrhu dopravního
projektanta a schválení dopravního odboru MěÚ Turnov
Schváleno 12 hlasy.
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7) Různé
7.1 Zájem o pronájem bytu v č.p. 187 –p. Vinko Šída, Příšovice 197
Usnesení UZ č. 51/2010 - Zastupitelstvo schvaluje pronájem služebního bytu v čp. 187
v Příšovicích p. Vinko Šídovi, Příšovice 197.
Schváleno 12 hlasy.
7.2 Žádost SDH Příšovice o příspěvek na konání hasičské soutěže v obci
Usnesení UZ č. 52/2010 - Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč
SDH Příšovice na konání hasičské soutěže.
Schváleno 12 hlasy.
7.3 Přehled příjmů a výdajů obce za období 2005 – 2009. Celkem je hospodaření obce +
5..349.146 Kč. Podrobnější přehled dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období 2005 –
2009. Hospodaření za uvedené období skončilo přebytkem ve výši 5..349.146 Kč.
Schváleno 12 hlasy.
7.4 Koupit pozemek od p. Novotného u Holánova statku – pro rozšíření plochy na parkování
Usnesení UZ č. 53/2010 – Zastupitelstvo souhlasí se zahájením jednání s p. Novotným
(majitelem Holánova statku) ohledně koupě části jeho pozemku pro rozšíření plochy na
parkování
Schváleno 12 hlasy.
7.5. Nákup štěpovačky na větve TEROP
Usnesení UZ č. 54/2010 – Zastupitelstvo schvaluje nákup štěpkovače na větve – příslušenství
k traktoru John Deer v ceně cca 150.000 Kč + DPH dle nabídky společnosti TEROP a
pověřuje Radu obce schválením konkrétního typu.
7.6. Přijetí bezúplatného daru od HZS LK
Usnesení UZ č. 55/2010 – Zastupitelstvo souhlasí s přijetím bezúplatného daru - dopravního
automobilu A 31.1 K r.v. 1990 RZ SM 61-26 od HZS LK do majetku Obce Příšovice. Dar
přijímá pro potřeby jednotky SDH Příšovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 12 hlasy.
8) Diskuse
Dotaz zda se bude vybírat na povodně pro Moravu?
Usnesení UZ č. 56/2010 – Zastupitelstvo rozhodlo uspořádat sbírku na pomoc povodní
postižené Moravě, obec přispěje částkou 50.000,-Kč. Rada poté rozhodne, kam se peníze
pošlou..
Schváleno 12 hlasy.
19.6.2010 – sběr nebezpečného odpadu
- hasičská soutěž
12.6.2010 – dětský den

9) Závěr
Zapsala: Laššová Ivana
Ověřovatelé zápisu:
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