Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 5/2010
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 06.10.2010 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni :
dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Drbohlav, Kvapil
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení
3) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 3 rozpočtu na rok 2010
4) Projednání a schválení smluv
5) Informace starosty
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
1) Zahájení a schválení programu
Schválení programu jednání
Schváleno 9 hlasy ZO.
2) Kontrola plnění usnesení a zpráva o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání
zastupitelstva dne 28.07.2010
Usnesení UZ č. 72/2010 - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o jednáních Rady obce od
posledního zasedání ZO a informaci o plnění usnesení Zastupitelstva dle přílohy.
Schváleno 11 hlasy ZO.
2) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 3 rozpočtu na rok 2010
Usnesení UZ č. 73/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3 Rozpočtu obce
Příšovice na rok 2010 - v příjmech 468.250,-- Kč a ve výdajích 468.250,-- Kč v podrobném
členění podle přílohy zápisu.
Schváleno 9 hlasy ZO.
3)
Projednání a schválení smluv
3.1 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce
a.s. Děčín o věcném břemeni – zařízení distribuční soustavy – uložení zemního kabelu - na
pozemku p.č. 982 v k.ú. Příšovice. Věcné břemeno je v rozsahu 7 m2 a je zřizováno úplatně
za částku 1000 Kč vč. DPH.
Usnesení UZ č.74/2010 - Zastupitelstvo souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín o věcném břemeni – zařízení
distribuční soustavy – uložení zemního kabelu - na pozemku p.č. 982 v k.ú. Příšovice. Věcné
břemeno je v rozsahu 7 m2 a je zřizováno úplatně za částku 1000 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 9 hlasy ZO.
3.2 Veřejnoprávní smlouva s městem Turnov o výkonu přenesené působnosti na úseku
agendy přestupků ( projednávání přestupků ). Smlouva je úplatná a to za částku 14.400 Kč
ročně a je uzavřena na dobu určitou – do dne 31.12.2014.
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Usnesení UZ č. 75/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem Turnov
o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků ( projednávání přestupků ).
Smlouva je úplatná a to za částku 14.400 Kč ročně a je uzavřena na dobu určitou – do dne
31.12.2014. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 9 hlasy ZO.
3.3 Dodatek Smlouvy o partnerství v rámci projektu „ Internetizace knihoven v Libereckém
kraji“ s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci p.o., kterým se prodlužuje platnost výše
uvedené Smlouvy z původního data 31.12.2010 do nového data 22.2.2011 ( ukončení
monitoringu projektu ).
Usnesení UZ č. 76/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Dodatek Smlouvy o partnerství v rámci
projektu „ Internetizace knihoven v Libereckém kraji“ s Krajskou vědeckou knihovnou
v Liberci p.o., kterým se prodlužuje platnost výše uvedené Smlouvy z původního data
31.12.2010 do nového data 22.2.2011 ( ukončení monitoringu projektu ). Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 9 hlasy ZO.
4)
Informace starosty
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informace:
a)
Hospodaření obce za období 1 – 9 / 2010 : Příjmy 18..768.904,40 Kč, výdaje
18..938.252,59 Kč, výsledek hospodaření -169.348,19 Kč
b)
Pojišťovna nám uhradila část škody na majetku obce poškozeném při havárii vody
v mateřské škole. Náklady na opravu byly 523.233,80 a pojišťovna uhradila 163.266,-- Kč
c)
Projednáváme pojistnou událost – dopravní nehodu ze dne 15.9.2010, při které byl
poškozen majetek obce
d)
Starosta intenzivně jedná o zachování stavebního úřadu v obci, provozovna České
pošty zůstane v obci zachována.
e)
Děkovný dopis obce Bílý Kostel nad Nisou za dar 50.000 Kč, který jim byl darován
obcí Příšovice jako příspěvek na odstranění škod po povodni v srpnu 2010.
f)
Zahájení řízení o výjimce za základních ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů požadované pro těžbu nánosů v řece Jizeře z důvodu snížení povodňového
nebezpečí pro obce Příšovice. Žadatelem je Povodí Labe a.s., orgánem je Krajský úřad
Libereckého kraje.
g)
Souhlasné koordinované stanovisko Městského úřadu Turnov k prodloužení ochranné
protipovodňové hráze v Příšovicích.
h)
Kolaudační souhlas se stavbou chodníku mezi obcemi Příšovice a Svijany – investor
obec Svijany.
i)
Další jednání o povolení převodu kanalizace v obci na SVS a.s. Teplice
s Ministerstvem financí a SFŽP.
j) Rozhodnutí o zamítnutí odvolání p. Koška Krajským úřadem LBC kraje proti
rozhodnutí MěÚ Turnov ve věci porostů rakytníku řešetlákového v aktivní záplavové zoně
v obci Příšovice a dopis připravovaný na ministra zemědělství ve věci porostů rakytníku
řešetlákového v aktivní záplavové zoně v obci Příšovice.
k) Dešťová kanalizace v obci – zjišťovací projekt je již hotov, v současné době připravuje
právník JUDr. Mikyska přípravu podání určovací žaloby k soudu.
Schváleno 9 hlasy ZO.
l) Předávací protokol o předání a převzetí zařízení při změně v osobě ředitelky mateřské
školy Příšovice
m) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Příšovice za školní rok 2009/2010
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Usnesení UZ č.77/2010 - Zastupitelstvo bere na vědomí Předávací protokol o předání a
převzetí zařízení při změně v osobě ředitelky Mateřské školy Příšovice a Výroční zprávu o
činnosti Mateřské školy Příšovice za školní rok 2009/2010.
Schváleno 10 hlasy ZO.
5) Různé
a)
závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2009 : Příjmy 272.585,27 Kč,
výdaje 857.405,50 Kč – podrobné členění – viz příloha
Usnesení UZ č. 78/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za
rok 2009 dle přílohy zápisu.
Schváleno 10 hlasy ZO.
b)
Podlaha Jednota – příští týden začne rekonstrukce prodejny Jednota, která sídlí
v obecním objektu č.p. 15.
Usnesení UZ č. 79/2010 - Zastupitelstvo schvaluje finanční podíl Obce Příšovice jako
majitele objektu č.p. 15 na rekonstrukci povrchu podlahy v prodejně nájemcem –
družstvem Jednota Mnichovo Hradiště. Finanční podíl Obce stanovuje na částku do 80.000
Kč + DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce dojednáním věci.
Schváleno 10 hlasy ZO.
c)
Žádost na Liberecký kraj na možnost povolení stavby stezky pro nemotorovou
dopravu na místě pravostranného příkopu podél komunikaci Příšovice – Přepeře ( majetek
Libereckého kraje ) a následný bezúplatný převod části této parcely zastavěné stavbou
stezky pro nemotorovou dopravu do podílového vlastnictví obcí Příšovice a Přepeře, každá
obec v ideálním podílu ½.
Usnesení UZ č. 80/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Žádost na Liberecký kraj na možnost
povolení stavby stezky pro nemotorovou dopravu na místě pravostranného příkopu podél
komunikaci Příšovice – Přepeře ( majetek Libereckého kraje ) a následný bezúplatný
převod části této parcely zastavěné stavbou stezky pro nemotorovou dopravu do
podílového vlastnictví obcí Příšovice a Přepeře, každá obec v ideálním podílu ½.
Schváleno 10 hlasy ZO.
d)
schválení žádosti o nedočerpanou část dotace na hasičský automobil Projekt
systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa ve výši 11.500 EUR.
Usnesení UZ č. 81/2010 - Zastupitelstvo schvaluje žádost o nedočerpanou část dotace na
hasičský automobil - Projekt systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci
v Euroregionu Nisa - ve výši 11.500 EUR. Za uvedené prostředky bude pořízeno
autonomní požární čerpadlo, laminátový člun a další vybavení pro hasičskou jednotku
obce.
Schváleno 11 hlasy ZO.
e)
V obci je možno stanovovat nájem v obecních bytech podle dohody majitele a
nájemníka – nájem již není regulován. Návrh - v roce 2011 nájem v obecních bytech
nezvyšovat.
Usnesení UZ č. 82/2010 - Zastupitelstvo rozhodlo nezvyšovat pro rok 2011 nájemné
v obecních bytech.
Schváleno 11 hlasy ZO.
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f)
Stáhnout z prodeje byt v č.p. 194. Nepodařilo se byt dosud prodat a nyní by se
musela stanovit reálná cena do inventury
Usnesení UZ č. 83/2010 - Zastupitelstvo ruší své usnesení o prodeji bytu v č.p. 194 – UZ č.
68/2010 (Zastupitelstvo navrhuje spojit se s panem Kostelňákem a pověřuje starostu jednáním
o prodeji bytové jednotky č. 194/11 v Příšovicích.)
Schváleno 11 hlasy ZO.
g)
Střecha škola – zase tam teče – tentokrát kolem střešních vpustí. Návrh
odborné firmy NSK – je nutno opravit střechu jako celek – oprava jen kolem vpustí a
vpustí samotných nevydrží déle než rok či maximálně dva. Náklady předpoklad :
Hydroizolace bez zateplení střechy 116.160 Kč + DPH, Hydroizolace se zateplením
střechy 210.800 Kč + DPH. Návrh – rekonstrukci střechy školy zařadit do plánu investic
na rok 2011.
Usnesení UZ č. 84/210 - Zastupitelstvo ukládá zařadit do plánu investic na rok 2011
opravu hydroizolace střechy ( podle potřeby i se zateplením ) na objektu tříd základní
školy v obci.
Schváleno 11 hlasy ZO.
h)
Nefunkčnost řídícího systému topení v mateřské škole v obci.
Usnesení UZ č. 85/2010 - Zastupitelstvo schvaluje opravu řidícího systému topení v MŠ
firmou Warmnis Liberec v ceně 31.360,--Kč +DPH.
Schváleno 11 hlasy ZO.
i)
Žádost Ing. Marko Kyncla Zahradní Město 313, Trutnov zastoupeného p.
Františkem Střížem, Károvsko 2095, Trutnovo souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro
dům č.p. 228. Stavbou by byly dotčeny pozemky ve vlastnictví obce Příšovice p.p.č. 3/1 a
914/2.
Usnesení UZ č. 86/2010 - Zastupitelstvo souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na
pozemku p.č. 3/1 za následujících podmínek:
Pod komunikací (chodníky a silniční těleso p.p.č. 914/2) provést vodovodní přípojku
protlakem. Ve volném terénu na p.p.č. 3/1 po vybudování přípojky rýhu hutnit po max.
20cm, povrch rýhy řádně vyrovnat do původní nivelety, zbavit kamenů apod. a osít
travou.Garanci povrchu rýhy tzn. doplňování propadů a případné nové dosetí, stanovilo
zastupitelstvo na 60 měsíců ode dne předání povrchu zástupci obce po dokončení
stavby.Realizační dobu výstavby zkrátit na nezbytné minimum. Před zahájením stavby
v předstihu min. 14 dní kontaktovat zástupce obce kvůli předání staveniště. Před
dokončením stavby se rovněž spojit se zástupcem obce z důvodu zpětného převzetí
staveniště.Výkop řádně zabezpečit a označit celé místo stavby příslušným dopravním
značením.Po ukončení stavby předat obci digitální zaměření stavby v písemné i
elektronické podobě.
Schváleno 11 hlasy ZO.
j)
Žádost SDH Příšovice o prominutí poplatku za pronájem místní sokolovny na
pořádání zábavy dne 17.9.2010. SDH žádá o prominutí poplatku 2x 1200 Kč s tím, že tuto
částku by investovalo do mladých hasičů.
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Usnesení UZ č.87/2010 - Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Příšovice a souhlasí s
prominutím poplatku za pronájem místní sokolovny na pořádání zábavy dne 17.9.2010 ve
výši 2x 1200 Kč s tím, že tuto částku by investovalo do mladých hasičů.
Schváleno 11 hlasy ZO.
k)
Stavba posílení a rekonstrukce rozvodu NN na Urale – v současné době je
společností ČEZ Distribuce vybírán dodavatel stavby. Bylo by vhodné u téhož dodavatele
objednat provedení nového rozvodu VR a VO a s akcí to spojit. Nejsem schopen říci kolik
to bude stát ( projekt počítá s maximální cenou 315.000 + DPH, cena ale bude o část
výkopů nižší – podle výsledků jednání s budoucím dodavatelem stavby ) a ani kdo bude
dodavatelem stavby. Jelikož ale ke stavbě má dojít podle vyjádření ČEZ Distribuce
v krátké době, je potřeba rozhodnout zda zastupitelstvo schvaluje investici na nové VO a
VR v oblasti Na Urale ve výši do 315.000 Kč + DPH realizovanou firmou, která bude
realizovat souběžnou stavbu NN pro ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení UZ č.88/2010 - Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby dojednal realizaci
nového rozvodu VR a VO spojením se stavbou posílení a rekonstrukce rozvodu NN na
Urale v ceně do 315.000,--Kč +DPH se společností, která bude stavbu realizovat pro ČEZ
Distribuci a.s.
Schváleno 11 hlasy ZO.
l) Žádost MUDr. Romany Bačové o převod telefonní linky č. 48 27 28 253 na její osobu
Usnesení UZ č. 89/2010 - Zastupitelstvo souhlasí s převodem telefonní linky č.
482728253 na MUDr. Romanu Bačovou.
Schváleno 11 hlasy ZO.
6) Diskuse
p. Endrych – upozorňuje na ucpanou dešťovou kanalizaci
p. Blažek – prosba o otočení amplionu veřejné rozhlasu směrem k jeho domu a nádraží
- upozornění na volné pobíhání psa p. Havláska- napsat mu dopis
7) Závěr
Na závěr starosta poděkoval členům zastupitelstva za jejich práci.
Zastupitelstvo vyslovilo poděkování hasičům SDH Příšovice za pomoc při povodních na
severu Čech.
Zapsala: Laššová Ivana
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