Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 4/2010
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 28.07.2010 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomni :
dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Kvapil Tomáš, Endrych Josef
Program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola plnění usnesení
3) Projednání a schválení smluv
4) Informace starosty
5) Různé
6) Diskuse
7) Závěr
1) Zahájení a schválení programu
Schválení programu jednání
Schváleno 11 hlasy ZO.
2) Kontrola plnění usnesení a zpráva o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání
zastupitelstva dne 2.6.2010
Usnesení UZ č.57/2010 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva
obce a o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva dne 2.6.2010
Schváleno 11 hlasy ZO.

3) Projednání a schválení smluv
3.1 Smlouva o zřízení věcného břemene na Zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8 týkající se pozemku p.p.č.
110/2 v k.ú. Příšovice ( výměra břemene 4 m2 ) a p.p.č. 911 v k.ú. Příšovice ( výměra 48 m2
) za celkem 15.900,-- Kč
Usnesení UZ č.58/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
Zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín,
Teplická 874/8 týkající se pozemku p.p.č. 110/2 v k.ú. Příšovice ( výměra břemene 4 m2 ) a
p.p.č. 911 v k.ú. Příšovice ( výměra 48 m2 ) za celkem 15.900,-- Kč vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 11 hlasy ZO.
3.2 Informace o oddělení části pozemku p.p.č. 245/6 v k.ú. Příšovice pro výkup obcí pro účely
výstavby komunikace v průmyslové zóně – nově zaměřený pozemek má p.p.č. 245/72 a
výměru 264 m2.
Usnesení UZ č. 59/2010 - Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.p.č. 245/72 v k.ú.
Příšovice o výměře 264 m2 od majitelů Dranoňovská Marie Turnov, Komenského 833,
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Pecina Jindřich, Příšovice 18, Thořová Eva Pěnčín 39 za cenu stanovenou znaleckým
posudkem soudního znalce Machotky ve výši 5330 Kč pro účely dopravní komunikace
v oblasti průmyslové zóny.
Schváleno 11 hlasy ZO.
3.3 Návrh kupní smlouvy na koupi pozemku p.p.č. 170/16 v k.ú. Příšovice o výměře 185 m2
od společnosti RWE GASNET s.r.o. Ústí nad Labem
Usnesení UZ č.60/2010 - Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.p.č. 170/16 v k.ú.
Příšovice o výměře 185 m2 od společnosti RWE GASNET s.r.o. Ústí nad Labem – pozemek
vedle křižovatky komunikace z průmyslové zony u křížení s 610/II za cenu stanovenou
znaleckým posudkem znalce Ing. Vítězslava Veselého, Teplice ve výši 6540,-- Kč – koupě
pro účely rozšíření křižovatky
Schváleno 11 hlasy ZO.
3.4 Záměr prodeje p.p.č. 952/3 ( výměra 28 m2 ) a 952/4 ( výměra 33 m2 ) oba v k.ú.
Příšovice určenému vlastníkovi Švambera Miroslav a Švamberová Radka, Příšovice 207 –
v rámci uspořádání majetkových a vlastnických vztahů – zaplocená část obecního pozemku
Usnesení UZ č. 61/2010 – Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 952/3 ( výměra 28 m2 ) a
952/4 ( výměra 33 m2 ) oba v k.ú. Příšovice určenému vlastníkovi Švambera Miroslav a
Švamberová Radka, Příšovice 207 – v rámci uspořádání majetkových a vlastnických vztahů –
zaplocená část obecního pozemku za cenu 100Kč/m2 tzn. 6100Kč.
Schváleno 11 hlasy ZO.
3.5 Záměr prodeje p.p.č. 110/86 díl a) ( výměra 7 m2 ) a díl b) ( výměra 17 m2 ), p.p.č.
110/13 ( výměra 1 m2 určenému vlastníkovi Jaroslav Macášek, Příšovice, p.p.č. 110/16 (
výměra 27 m2 určenému vlastníkovi – Vedralovi Příšovice – v rámci uspořádání majetkových
a vlastnických vztahů a koupi p.p.č. 110/114 ( výměra 9 m2 ) od Jaroslava Macáška,
Příšovice – v rámci uspořádání majetkových a vlastnických vztahů
Usnesení UZ č. 62/2010 – Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 110/86 díl a) ( výměra 7 m2 )
a díl b) ( výměra 17 m2 ), p.p.č. 110/13 ( výměra 1 m2 určenému vlastníkovi Jaroslav
Macášek, Příšovice, za cenu 100Kč/m2 tzn. 2500Kč a dále p.p.č. 110/16 ( výměra 27 m2
určenému vlastníkovi – Vedralovi Příšovice za cenu 100Kč/m2 tzn. 2700Kč – v rámci
uspořádání majetkových a vlastnických vztahů a koupi p.p.č. 110/114 ( výměra 9 m2 ) od
Jaroslava Macáška, Příšovice – v rámci uspořádání majetkových a vlastnických vztahů za
stanovenou cenu 100Kč/m2 tzn. 900Kč.
Schváleno 11 hlasy ZO.

4) Informace starosty
4.1
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
Usnesení UZ č.63/2010 - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o jednání s ministerstvem
dopravy a projektanty této organizace ohledně budoucnosti trati Praha – Liberec, která má
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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 a
pověřuje starostu dalším jednáním.
Schváleno 11 hlasy ZO.
4.2
Návrh nového uspořádání parkovacích míst na sídlišti
Usnesení UZ č. 64/2010 – Zastupitelstvo bere na vědomí 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 a pověřuje starostu
dalším jednáním.
4.3
Souhrn nákladů na opravu a úpravu fotbalových kabin a jejich okolí na základě žádosti
SDH Příšovice a TJ Sokol Příšovice.
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informace o nákladech na opravu a úpravu
fotbalových kabin a jejich okolí na základě žádosti SDH Příšovice a TJ Sokol Příšovice.
Celkové náklady na materiál a některé práce byly ve výši 45.505,-- Kč – náklady obce
Příšovice.
Schváleno 11 hlasy ZO.

5) Různé
5.1 Rozpočtová změna č. 2 rozpočtu obce Příšovice na rok 2010. Příjmy 283,60 Kč, výdaje
283,60 Kč – jde o vyrovnání dotace na parlamentní volby.
Usnesení UZ č. 65/2010 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu obce
Příšovice na rok 2010. Příjmy 283,60 Kč, výdaje 283,60 Kč – jde o vyrovnání dotace na
parlamentní volby.
Schváleno 11 hlasy ZO.
5.2 Žádost o vyjádření k dotčení účelové komunikace p.p.č. 911 v k.ú. Příšovice zemními
pracemi – uložení vodovodní přípojky – žadatelé Otto Sobotka a Lucie Sobotková, Příšovice
185
Usnesení UZ č. 66/2010 - Zastupitelstvo souhlasí s provedením zemních prací na p.p.č. 911
v k.ú. Příšovice z důvodu umístění vodovodní přípojky k novostavbě RD za následujících
podmínek:
 Výkop musí být co nejblíže vnější hranici p.p.č. 911 tak, aby co možná minimálně
zasáhnul do komunikačního tělesa, musí být řádně označen a zabezpečen proti
pádu osob včetně případného varovného osvětlení v době snížené viditelnosti.
 Výkopek musí být umístěn tak, aby nezabraňoval průjezdu a celé místo označeno
dopravní značkou „Práce na silnici“.
 Práce musí být provedeny tak, aby omezily průjezdnost komunikace na co
nejkratší dobu viz vaše žádost.
 Strojní hutnění po max. 20cm. Povrch v místě narušení komunikace proveden
identicky jako složení komunikace tj. min. 30cm těžkého kameniva, min. 5cm
drobného kameniva s prachem. Ostatní povrch řádně upravit a osít.
 Garance na povrch rýhy po celé délce 60 měsíců.
 Po položení přípojky je potřeba provést její geodetické zaměření a toto předat
v listinné i digitální podobě na obec a SČVK. Vodovodní přípojku provést dle
dohody v síle 64mm.
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Schváleno 11 hlasy ZO.

5.3 Zájem o pronájem bytu v č.p. 187
Usnesení UZ č. 67/2010 - Zastupitelstvo ruší své rozhodnutí UZ č. 51/2010 a podle výsledku
zájmu oční lékařky pak případně vyhlásí nové řízení na pronájem obecního bytu v čp. 187..
Schváleno 11 hlasy ZO.
5.4 Zájem o koupi bytu v čp. 194 – žadatel Pavel Kostelňák, Příšovice
Usnesení UZ č. 68/2010 – Zatupitelstvo navrhuje spojit se s panem Kostelňákem a pověřuje
starostu jednáním o prodeji bytové jednotky č. 194/11 v Příšovicích.
Schváleno 11 hlasy ZO.
5.5 Zprávy auditora z MŠ a ZŠ - bez výhrad.
Usnesení UZ č. 69/2010 - Zastupitelstvo schvaluje zprávy auditora z MŠ a ZŠ bez výhrad a
dále pak schvaluje, aby vztahy Obce a ZŠ v otázce haly byly vyřešeny dle doporučení
auditora s tím, že výnosy haly budou ZŠ používány pro úhradu mezd uklízečky a správce haly
a na opravy. V případě, že tyto prostředky nebudou stačit, bude ZŠ jednat s Obcí
Schváleno 11 hlasy ZO.
5.5 Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění provedené
OSSZ Liberec dne 28.6.2010 – v pořádku.
Usnesení UZ č. 70/2010 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o kontrole pojistného a
plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění provedené OSSZ Liberec dne
28.6.2010 – v pořádku.
Schváleno 11 hlasy ZO.
5.6 Změna 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.
Usnesení UZ č. 71/2010 – Zastupitelstvo rozhodlo o darování částky 50.000,-Kč některé obci
v povodněmi zasažené oblasti a pověřuje Radu rozhodnutím, které konkrétní obci se peníze
pošlou.
Schváleno 11 hlasy ZO.
6) Diskuse
7) Závěr
Zapsal: Drbohlav František
Ověřovatelé zápisu:
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