Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 7/2010
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 15.12.2010
od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni :
dle prezenční listiny – 12 členů ZO
P r o g r a m ::
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení
3) Rozpočtová změna č. 4 rozpočtu obce Příšovice na rok 2010
4) Rozpočet obce na rok 2011
5) Započtení pohledávek MŠ a ZŠ Příšovice
6) Místní program obnovy vesnice na léta 2011 - 2015
7) Směrnice obce, obecně závazné vyhlášky obce
8) Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2015
9) Informace starosty
10) Různé
11) Diskuze
12) Závěr
1)
Zahájení
1.1
Schválení programu
Usnesení UZ č. 130/2010 – Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva.
Počet hlasů PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
1.2
Schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení UZ č. 131/2010 – Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele dnešního zápisu Hujera
Jaroslava a Josefa Endrycha.
Počet hlasů PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
2)
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a zprávu o činnosti rady
od minulého zasedání ZO.
3)
Rozpočtová změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2010 :
Usnesení UZ č. 132/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4 Rozpočtu obce
Příšovice na rok 2010 . Přesné vyčíslení rozpočtové změny bude projednáno na prvním
zasedání ZO v roce 2011
Počet hlasů PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
4)
Rozpočet obce na rok 2011
Usnesení UZ č. 133/2010 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2011 jako vyrovnaný.
Počet hlasů PRO:
10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Dostavil se p. Endrych – od té doby 11 členů ZO
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Usnesení UZ č. 134/2010 - Zastupitelstvo schvaluje následující akce k realizaci v roce 2011 :
Střecha základní škola, ohřívací pult kuchyně ZŠ, v případě přiznání dotace hřiště ZŠ, střecha
Bičíkův statek, chodník od č.p. 19 po č.p. 166 a chodník od č.p. 196 k autobusové zastávce,
vymalování MŠ, rekonstrukce prosklené stěny MŠ, chodník za MŠ, zahájení oprav výtahu
v č.p. 187, semafor
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0

4.1
Hospodaření obce k 30.11.2010
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o Hospodaření obce k 30.11.2010 :
Příjmy 21..538.841,07, výdaje 21..888.503,03, výsledek -349.661,96
5)
Dohoda o započtení pohledávek MŠ a ZŠ – kvůli odpisům majetku
Usnesení UZ č. 135/2010 - Zastupitelstvo schvaluje dohodu o započtení pohledávek MŠ a ZŠ
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
6)
Místní program obnovy vesnice na léta 2011 – 2015
Usnesení UZ č. 136/2010 – Zastupitelstvo schvaluje Místní program obnovy vesnice na rok
2011 – 2015 a ukládá starostovi zjistit cenovou náročnost oprav v kapli sv. Václava.
Počet hlasů PRO: 11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7)
Směrnice obce, obecně závazné vyhlášky obce
7.1 Vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
Usnesení UZ č. 137/2010 – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu.
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.2

Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Usnesení UZ č. 138/2010 - Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku
z ubytovací kapacity
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.3

Vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

Usnesení UZ č. 139/2010 - Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze
psů
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.4
Vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za povolení ke vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částí měst
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Usnesení UZ č. 140/2010 - Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za
povolení ke vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.5
Vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného
Usnesení UZ č. 141/2010 – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze
vstupného
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.6
Vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení UZ č. 142/2010 – Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0

7.7
Vyhláška č. 7/2010 kterou se zrušuje vyhláška obce Příšovice č. 6/2007 o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt na území obce Příšovice
Usnesení UZ č. 143/2010 - Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 7/2010 kterou se zrušuje
vyhláška obce Příšovice č. 6/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt na
území obce Příšovice
Počet hlasů PRO:
11
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Dostavila se p. Bártová – 12 členů ZO
7.8

Vnitřní Směrnice obce č. 1/2010 Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

Usnesení UZ č. 144/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní Směrnici obce č. 1/2010 Zásady
pro časové rozlišování nákladů a výnosů
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.9

Vnitřní Směrnice obce č. 2/2010 Zásady pro tvorbu dohadných položek ( účtů )

Usnesení UZ č. 145/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní Směrnici obce č. 2/2010 Zásady
pro tvorbu dohadných položek ( účtů )
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.10
Vnitřní Směrnice obce č. 3/2010 Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv
Usnesení UZ č. 146/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní Směrnici obce č. 3/2010 Zásady
pro tvorbu a čerpání rezerv
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 15.12.2010

Obec Příšovice,
7.11

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Vnitřní Směrnice obce č. 4/2010 Vedení knih operativní evidence

Usnesení UZ č. 147/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní Směrnici obce č. 4/2010 Vedení
knih operativní evidence
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.12

Vnitřní Směrnice obce č. 5/2010 Směrnice o oběhu ( účetních ) dokladů

Usnesení UZ č. 148/2010 – Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní Směrnici obce č. 5/2010 Směrnice
o oběhu ( účetních ) dokladů
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
7.13

Vnitřní Směrnice obce č. 6/2010 Směrnice pro hospodaření s majetkem obce

Usnesení UZ č. 149/2010 - Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní Směrnici obce č. 6/2010 Směrnice
pro hospodaření s majetkem obce
Počet hlasů PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
8)
Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2015
Usnesení UZ č. 150/2010 – Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2015
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
9)
Smlouvy
9.1
Gramis – pravidelná technická podpora – aktualizace dat 4x ročně
Usnesení UZ č.151/2010 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu na pravidelnou technickou
podporu systému GRAMIS se společností ing. Václav Lepš, B.Němcové 488, České Meziříčí.
Cena za roční servis 4860,-- Kč + DPH. Smlouva na dobu neurčitou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy a aktualizaci systému Gramis v roce 2011 za 8.400,-- Kč + DPH.
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
9.2 Smlouva o dopravní obslužnosti
Usnesení UZ č. 152/2010 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti s Libereckým krajem pro rok 2011 na celkovou částku 118.440,--Kč.
Počet hlasů PRO: 12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0

9.3
Ukončení nájmu – p. Kotrba
Usnesení UZ č. 153/2010 – Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2/01 s p.
Kotrbou na pronájem pozemku p.č. 625/12. Datum ukončení nájemní smlouvy je ke dni
zapsání nových majitelů p.p.č. 625/12 na Katastrálním úřadě Liberec.
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9.4 – 9.23 Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí:
Byt v č.p. 187 znova pronajat – stejné podmínky jako minule
Výtah čp. 187 – podle výsledků inspekční prohlídky je nutno nejpozději do 5ti let
odstranit popsané závady.
Problematika nového daňového řádu vers. Zákon o ochraně osobních údajů –
zastupitelstvo se nesmí dozvědět konkrétní jména dlužníků obce – jen sumární částku za
všechny dluhy. Bude řešeno prostřednictvím SMO – zřejmě žaloba či dotaz nebo stížnost
k ústavnímu soudu.
-

Kontrola vyhlášek obce ze strany MV – prošli jsme bez výhrad

-

Kontrola matriky – provedla matrika ORP Turnov – v pořádku

-

Audit obce krajským úřadem LBC – předběžný výsledek – v pořádku

Valná hromada ČSAD Liberec – proběhlo navýšení základního jmění největším
akcionářem ing. Wasserbauerem
Zpráva Pozemkového úřadu ČR Liberec o nepravděpodobném financování PPO
z KPÚ a projektování dokumentace PPO pro stavební řízení
Jednání starosty na rozpočtovém výboru o novém systému účtování obcí, financování
státní správy a rozpočtovém určení daní, jednání finanční konference SMO m.j. o tomtéž.
-

Změna katastrální hranice p.p.č. 618/2 a 618/1

Informace spol. Wiegel – podali dotaz na Pozemkový fond ČR, zda budou souhlasit se
stavbou komunikace za dráhou.
Zimní úklid obecních komunikací dojednán po negativních zkušenostech s p. Hrdinou
nově s p. Vratislavem Hujerem
Smlouva na možnost užívání služebního vozidla starostou obce pro soukromé účely –
prodloužení smlouvy
-

Intenzivní řešení dlužníků

-

Nákup frankovacího stroje ALBACON v repasované podobě za 25.380,--Kč

Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cenin za poštovní služby s Českou
poštou a.s., Politických Vězňů 909, Praha 1
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Smlouva o poskytování služeb akreditačního střediska k úhradě poštovného pro výplatní
stroje zn. Francotyp-Postalia se společností Franco – Post CZ s.r.o. Praha 4, Čapkova 244.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu obce o velikosti 2+1 v č.p. 187
žadateli Petře Šarešové za podmínek uvedených v nabídce k pronájmu.
Předběžná kalkulace ceny tepla pro rok 2011
Při plánované spotřebě cca 9500 Gj….559Kč/Gj
-

Zakoupena sněhová fréza od firmy TEROP Smiřice v ceně 20.000,-Kč

9.22 Komise
Školská a sociální komise
předseda Školské a sociální komise : Ivana Laššová
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o schválení členů Školské a sociální
komise rady obce Příšovice pro volební období 2010 Až 2014 - Eva Vítková, Blanka
Hrnčířová, Vendula Nalezencová, Hana Pecinová.
Komise stavební a životního prostředí
Předseda Komise stavební a životního prostředí: Petr Prádler
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o schválení členů Komise stavební a
životního prostředí rady obce Příšovice pro volební období 2010 Až 2014 - Josef Endrych,
Josef Kurka, Jindřich Pecina, Jan Christov.
Pořádková komise
Předseda Pořádkové komise : Jaroslav Appel
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o schválení členů Pořádkové komise
rady obce Příšovice pro volební období 2010 Až 2014 - Tomáš Hruška, Jiří Vraňan, Miloslav
Šich.
10)
Různé
10.1 Návrh – změna systému vítání občánků – dle přílohy
Usnesení UZ č. 154/2010 - Zastupitelstvo souhlasí se změnou systému vítání občánků - spojit
s předáním finančního daru a omezit tak výdaje na vítání - dle přílohy a doplnění
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.2
Žádost o finanční pomoc z Oblastní charity Červený Kostelec pro Hospic sv. Anežky
České
Usnesení UZ č. 155/2010 – Zastupitelstvo zamítá žádost o finanční pomoc z Oblastní charity
Červený Kostelec pro Hospic sv. Anežky České
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.3
Žádost o finanční pomoc z Oblastní charity Sobotka
Usnesení UZ č.156/2010 – Zastupitelstvo zamítá žádost o finanční pomoc z Oblastní charity
Sobotka.
Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 15.12.2010

Obec Příšovice,
Počet hlasů PRO:

12

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

10.4
Stav soudu o pozemky se žalobci Herbst a spol.
Usnesení UZ č.157/2010 - Zastupitelstvo souhlasí s podáním k Ústavnímu soudu ve věci
pozemky Herbst a spol. a řešit i záležitost se Severokamenem.
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.5 Zplnomocnění JUDr. Mikysky k zastupování obce ve věci majetkového vypořádání se
společností TARMAC CZ a.s. v souvislosti s restitucí pozemků, které koupila obec od této
společnosti, ve prospěch jednotlivých příslušníků rodiny Herbstových
Usnesení UZ č. 158/2010 – Zastupitelstvo souhlasí s udělením plné moci JUDr. Mikyskovi ve
věci zastupování obce při majetkovém vypořádání se společností TARMAC CZ a.s.
v souvislosti s restitucí pozemků, které koupila obec od této společnosti, ve prospěch
jednotlivých příslušníků rodiny Herbstových
Počet hlasů PRO: 12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.6

Dotace na podporu výstavby bydlení sociálního určení

Usnesení UZ č. 159/2010 – Zastupitelstvo neschvaluje podání žádosti o dotaci na podporu
výstavby bydlení sociálního určení.
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.7
Modul Revize pro obecní knihovnu – inventarizace knih – spoluúčast na dotačním
programu KVLI
Usnesení UZ č. 160/2010 - Zastupitelstvo schvaluje účast v dotačním programu KVLI na
zajištění modulu Revize pro obecní knihovnu Příšovice v celkové ceně 4200 Kč – z toho náš
podíl 882,-- Kč a pověřuje starostu podpisem žádosti.
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.8
Získali jsme další dotaci pro hasiče - 11.500,-- EURO celkové náklady vč. DPH
z programu Ziel 3
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí získání další dotaci pro hasiče - 11.500,-- EURO
celkové náklady vč. DPH z programu Ziel 3 – Euroregion.
10.9
Doplnění zdroje tepla v kotelně Příšovice o kogeneraci
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na doplnění zdroje tepla v kotelně
Příšovice o kogeneraci a ukládá pokračovat v jednání.
10.10 Žádost na Pozemkový fond ČR o souhlas s vydáním povolení na stavbu místní
komunikace v průmyslové zoně
Usnesení UZ č. 161/2010 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond ČR o
souhlas s vydáním povolení pro výstavbu komunikace na pozemku p.p.č. 245/60 ve vlastnictví
státu dle přílohy. Současně žádá o nájem dotčené části pozemku do doby dokončení KPÚ.
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PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

10.11 Návrh Změny č. 3 Územního plánu obce Svijany – jedná se o změnu využití území za
mlýnem Perner k parkování.
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o projednávání Návrhu zadání 3.
Změny Územního plánu obce Svijany, která se týká oblasti za Mlýnem Perner
10.12 Info : snížení příspěvku na výkon státní správy o 17,6 %, požadavek - RUD se bude
projednávat do konce roku 2011
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednáních o RUD a účasti starosty
obce v nich.
10.13 Žádosti o dotace
Usnesení UZ č. 162/2010 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotace : chodník,
vjezdový semafor, cyklostezka vč. projektu, územní plán, stodůlka u obecního úřadu, parkovací
plochy sídliště, zeleň, rekonstrukce mostků vč. projektu, rekonstrukce sociálního zařízení
škola, dětské hřiště škola, oprava portálu úřad, vybavení hasiči, střecha Bičíkovi, střecha ZŠ,
rekonstrukce kotelny ZŠ
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.14 Připravuje se rekonstrukce kotelny ve škole
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o připravované rekonstrukci kotelny
ve škole – nyní akutně nutno vyměnit havarijní čerpadla a následovat budou s nejvyšší
pravděpodobností brzo kotle – na konci životnosti.
10.15 Studie SEA – je zpracována studie SEA k územnímu plánu obce
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dokončení studie SEA k územnímu
plánu obce
10.16 Účast obce v systému varování protipovodňové ochrany
Usnesení UZ č. 163/2010 – Zastupitelstvo souhlasí s účastí obce v systému varování
protipovodňové ochrany - Příšovka, reproduktory Písečáky, hlídání Jizera .
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.17 Informace – žádost o dotaci sokolovna
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o podané žádost o dotaci sokolovna –
má registrační akceptační číslo a bude projednávána pravděpodobně ještě v prosinci na SFŽP.
10.18 Rakytník Košek
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o posledním dni lhůty pro podání
žaloby k soudu proti rozhodnutí Kraje na odstranění porostů p. Košek – rakytník a pověřuje
starostu dalším jednáním.
Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 15.12.2010

Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

10.19 Instalace dálkového hlídání provozu kotelny ve škole a školce pomocí GSM pageru –
cena cca 11000 Kč
Usnesení UZ č. 164/2010 - Zastupitelstvo schvaluje instalaci dálkového hlídání provozu
kotelny ve škole a školce pomocí GSM pageru v ceně cca 11000 Kč.
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.20 Souhlas obce jako vlastníka s využitím kotelny Příšovice pro použití k účelům
vymezeným energetickým zákonem v souvislosti s podáním žádosti firmy Warmnis Liberec o
stavební povolení, žádost o rozšíření licencí a připojení výrobny do distribuční sítě
Usnesení UZ č. 165/2010 – Zastupitelstvo souhlasí s využitím kotelny Příšovice pro použití
k účelům vymezeným energetickým zákonem v souvislosti s podáním žádosti firmy Warmnis
Liberec o stavební povolení, žádost o rozšíření licencí a připojení výrobny do distribuční sítě
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
10.21 10.21 Výběr dodavatele pro dodatečné vybavení hasičské jednotky
Usnesení UZ č. 166/2010 – Zastupitelstvo pověřuje radu obce výběrem dodavatele pro
dodatečné vybavení hasičské jednotky pro případy zásahů při krizových situacích a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Počet hlasů PRO: 12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
11)
Diskuse, závěr
11.1 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Příšovice o bezúplatné převedení motorové stříkačky
PS 12 (r.v. 1977, motor – 1202, výr.č. – 941132) na SDH Příšovice, na oplátku bude zapůjčena
pro potřeby obce.
Usnesení UZ č. 167/2010 – Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod motorové stříkačky PS
12 (r.v. 1977, motor – 1202, výr.č. – 941132) na SDH Příšovice.
Počet hlasů PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Zapsala: Hrnčířová
Ověřovatelé zápisu:

Podpis starosty:
Usnesení byla upravena v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů. Úplná znění usnesení jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
Příšovice.

Usnesení z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 15.12.2010

