Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 4/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 14.12.2011
od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích.
Přítomni :
dle prezenční listiny
Program :
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení
3) Zpráva o jednání Rady
4) Rozpočtová změna č. 3 rozpočtu obce Příšovice na rok 2011
5) Rozpočet obce na rok 2012
6) Místní program obnovy vesnice na rok 2012 -2016
7) Rozpočtový výhled obce na rok 2013 – 2016
8) Zprávy o hospodaření obce a DSO Mikroregion Jizera
9) Projednání a schválení vyhlášky 1/2011
10) Inventury pro rok 2011
11) Projednání a schválení smluv
12) Různé
13) Informace starosty
14) Diskuse
15) Závěr
1) Zahájení
Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení UZ č. 72/2011 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu
Ivanu Laššovou a jako ověřovatele zápisu Stanislava Polácha a Jaroslava Hujera.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
2) Schválení programu
Usnesení UZ č. 73/2011 – Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva
podle pozvánky beze změn.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
3) Kontrola plnění usnesení
Návrh zrušit UZ:
Usnesení UZ č. 74/2011 – Zastupitelstvo ruší své UZ č. 169/2009 z důvodu nedohody
s eventuálním kupujícím ing. Wasserbauerem - většinovým majitelem společnosti.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
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4) Zpráva o jednání Rady od posledního jednání ZO.
Usnesení UZ č. 75/2011 - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o jednáních Rady
obce od posledního zasedání ZO tj. od 14.9.2011.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
5) Rozpočtová změna č. 3 rozpočtu obce Příšovice na rok 2011.
Usnesení UZ č. 76/2011 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu
obce Příšovice na rok 2011. Vyčíslení RZ bude přijato na prvním zasedání ZO po
uzavření hospodaření za rok 2011.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
6)
Rozpočet obce na rok 2012.
Usnesení UZ č. 77/2011 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2012 jako v
běžném roce schodkový podle přílohy zápisu. Rozdíl bude pokryt z finančních
rezerv z minulých let.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
7) Místní program obnovy vesnice na rok 2012 – 2016.
Usnesení UZ č. 78/2011 - Zastupitelstvo schvaluje Místní program obnovy vesnice
na rok 2012 – 2016 podle přílohy zápisu.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
7.1 Akce k realizaci v roce 2012.
Usnesení UZ č. 79/2011 - Zastupitelstvo schvaluje následující akce k realizaci v roce
2012 včetně podání žádostí o dotace a přijetí těchto dotací:
Územní plán, rekonstrukce sokolovny, oprava portálu úřad, parkoviště sídliště,
Revitalizace pramenišť Příšovky a potoka včetně dokumentace, sběrný dvůr, vrata
hasiči, okna hasičárna, vybavení hasiči, ZŠ kotelna, dveře, podlaha jídelna, ZS mříž,
balkony č.p. 187, MŠ chodník, informační tabule obec, kulturní akce - letní koncert.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
8) Rozpočtový výhled obce na rok 2013 – 2016.
Usnesení UZ č. 80/2011 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled obce
Příšovice na roky 2013 – 2016 podle přílohy zápisu
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
9) Zprávy o hospodaření obce a DSO Mikroregion Jizera.
9.1 Vyhodnocení hospodaření obce za období do 10/12/2011 včetně.
Usnesení UZ č. 81/2011 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o Vyhodnocení
hospodaření obce za období do 10/12/2011 včetně: Příjmy 16..216.486,52, výdaje
14..289.670,85, výsledek +1..926.815,67 (dle přílohy).
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
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9.2 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Jizera na rok 2012.
Zastupitelstvo bere na vědomí Návrh rozpočtu DSO
mikroregion Jizera na rok 2012 podle přílohy zápisu a zprávu o hospodaření DSO
Mokroregion Jizera v roce 2011.
Usnesení UZ č. 82/2011 -

Pro :

11

Proti : 0

Zdržel: 0

9.3
Audit MF – dotace Ziel 3.
Usnesení UZ č. 83/2011 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o auditu MF –
dotace Ziel 3 – nákup hasičského vozidla – výsledek - bez závad. Zastupitelstvo
bere na vědomí informaci o obdržení dotace na zbytkové vybavení hasičů obce.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
9.4
Výroční zpráva mateřské školy.
Výroční zpráva mateřské školy Příšovice za rok 2010 – 2011.
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu mateřské školy
Příšovice za rok 2010 – 2011.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
Příchod p. Bártové
9.5 Zápis z kontrol finančního a kontrolního výboru.
Usnesení UZ č 84/2011 - Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje kontrolní zprávy
kontrolního a finančního výboru.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
9.6 Podnět zastupitelů – provést kontroly v hospodaření základní a mateřské školy.
Usnesení UZ č. 85/2011 – Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje podnět provést
kontroly hospodaření základní školy a mateřské školy. Tyto kontroly ukládá provést
v roce 2012 finančnímu a kontrolnímu výboru ZO.
Pro : 9
Proti : 0
Zdržel: 3
9.7 Audit obce
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Příšovice - audit hospodaření obce
auditory KÚ.
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Příšovice - audit hospodaření obce auditory KÚ –
v pořádku – bez výhrad.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
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9.8 Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti.
Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí na úseku
matrika.
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Protokol o kontrole
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí na úseku matrika – kontrola
provedena ORP Turnov – bez závad.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
10) Projednání a schválení vyhlášky 1/2011.
10.1 Kontrola MV – odbor kontroly
Usnesení UZ č. 86/2011 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o provedené
kontrole a metodické pomoci odboru kontroly MV ČR na obci.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
10.2 Vyhláška o místních poplatcích – poplatek za vjezd.
Usnesení UZ č. 87/2011- Zastupitelstvo schvaluje Návrh vyhlášky č. 1/2011 O
místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a
částí obce dle přílohy zápisu.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
11) Inventury pro rok 2011.
Směrnice o odepisování majetku obce č. 1/2011.
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí Směrnici č. 1/2011 o odepisování
majetku obce podle přílohy zápisu.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
Směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku obce.
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí Směrnici č. 2/2011 o inventarizaci
majetku obce podle přílohy zápisu.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12) Projednání a schválení smluv .
12.1 Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín - p.p.č. 284/17 a 952/1 – cca 5m2 – cena navržená 1000
Kč.
Usnesení UZ č. 88/2011 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na
věcné břemeno se společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín - p.p.č. 284/17 a 952/1 –
cca 5m2 – stanovená cena 1000 Kč a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
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12.2 RWE – smlouva o odprodeji p.p.č. 170/16 o výměře 185 m2 za celkem
25.000 Kč.
Usnesení UZ č. 89/2011 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s RWE GasNet, s.r.o. na
odprodej p.p.č. 170/16 o výměře 185 m2 za celkem 25.000 Kč a pověřuje starostu
obce jejím podepsáním. Cena obsahuje veškeré poplatky a náklady.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.3 Návrh smlouvy na restaurování portálu obecního úřadu.
Usnesení UZ č. 90/2011 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na restaurování portálu
obecního úřadu se společností Valehrach dle jejich nabídky za celkem 121.548 Kč a
pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.4 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku městu Turnov na tvorbu –
aktualizaci – účelové katastrální mapy.
Usnesení UZ č. 91/2011 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku městu Turnov na tvorbu – aktualizaci – účelové katastrální mapy – na
polovinu nákladů za aktualizaci v roce 2011 – tj. 2200 Kč a pověřuje starostu obce
jejím podepsáním.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.5 ZŠ Příšovice - odpisy svěřeného majetku.
Usnesení UZ č. 92/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Dohodu Obce Příšovice se
Základní školou Příšovice o započtení pohledávky 289.147,-- Kč na příspěvek na
odpisy svěřeného majetku a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.6 MŠ Příšovice - odpisy svěřeného majetku.
Usnesení UZ č. 93/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Dohodu Obce Příšovice s
Mateřskou školou Příšovice o započtení pohledávky 80.583,-- Kč na příspěvek na
odpisy svěřeného majetku a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.7 Žádost společnosti Wiegel s.r.o. Žebrák o smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene.
Usnesení UZ č. 94/2011 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemena se společností Wiegel s.r.o., Žebrák, na uložení
inženýrských sítí do p.p.č. 202/52, 213/2, 213/6, 217/21, 217/22, 245/18, 245/19,
245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/24, 245/25, 245/26, 261/9, 217/8, 261/3, 261/5,
926/1, 932/1, 984/11, stanovuje cenu 10.000 Kč + DPH a pověřuje starostu obce
jejím podepsáním.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 14.12.2011
Stránka - 5 - z 10

Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

12.8 Realizace prodloužení VO a VR Na Zahumení.
Usnesení UZ č. 95/2011 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností
ELIPROM Liberec na provedení prodloužení rozvodu VO a VR na Zahumení – 2.
Etapa za celkem 202.200 Kč + DPH a pověřuje starostu obce jejím podepsáním.
Jedná se o realizaci prodloužení VO a VR Na Zahumení ( souběh s prodloužením
rozvodu NN společností ČEZ Distribuce ) – realizaci prodloužení rozvodu NN
v oblasti pro společnost ČEZ bude provádět společnost ELIPROM Liberec.
Projektovaná cena je 253.766 Kč + DPH, nabídková cena společnosti ELIPROM je
202.200 Kč + DPH. Výběrové řízení na dodavatele není možno provést, neboť se
jedná o přílož našich kabelů pro rozvod VO a VR do výkopů prováděných pro
společnost ČEZ a je nutno, aby práce dělala firma, která to bude provádět pro ČEZ.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.9 Smlouva s Jaroslavem Svěceným, Praha a společností Subiton Praha.
Usnesení UZ č. 96/2011 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Jaroslavem Svěceným,
Praha a společností Subiton Praha na zajištění vystoupení Jaroslava Svěceného a
Cigánski Diabli dne 9.6.2012 na Malém Písečáku a pověřuje starostu obce jejím
podepsáním. Cena za vystoupení 149.340,-- + doprava 1 osobní auto Praha Příšovice
a zpět.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.10 Společnost WARMNIS spol. s r.o. žádá o projednání Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na uložení kabelové přípojky NN do p.p.č.
127/1 k.ú. Příšovice. Nabídnutá cena 50 Kč/m2 vč. ochranného pásma – příloha
zápisu.
Usnesení UZ č. 97/2011 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí se
společností WARMNIS spol. s r.o. Liberec na zřízení věcného břemene na uložení
kabelové přípojky NN do p.p.č. 127/1 k.ú. Příšovice a pověřuje starostu obce jejím
podepsáním. Stanovená cena 50 Kč/m2 vč. ochranného pásma.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.11 Společnost WARMNIS spol. s r.o. žádá o projednání Dodatku č. 5 k nájemní
Smlouvě na pronájem tepelného hospodářství a výkonu dalších práv a povinností –
dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 98/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní Smlouvě
mezi Obcí Příšovice a společností WARMNIS spol.s r.o. Liberec na pronájem
tepelného hospodářství a výkonu dalších práv a povinností – dle přílohy zápisu a
pověřuje starostu obce jeho podepsáním. Jedná se o realizaci kogenerační výroby
elektrické energie.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
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12.12 Vyhodnocení veřejné zakázky na dodávku sekačky na trávu: Nabídky:
TEROP 553.185,--, Profisekačky 646.550,-- Kč, Eurogreen 592.300,-- Kč. Komise
Rady doporučuje nabídku společnosti TEROP Paceřice.
Usnesení UZ č. 99/2011 – Zastupitelstvo schvaluje nákup sekačky na trávu John
Deer X748 v ceně 553.185,-- bez DPH od společnosti TEROP Paceřice a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy. Zastupitelstvo rozhodlo dokoupit ještě přední
rychlozávěs ( 4780,-- + DPH) a radlici na sníh ( cca 13.000,-- + DPH) dle nabídky
společnosti TEROP.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.13 Dodatek Mandátní smlouvy na zpracování územního plánu s ing.arch. Věrou
Blažkovou – změna termínu zhotovení Návrhu – dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 100/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Dodatek Mandátní smlouvy na
zpracování územního plánu s ing. arch. Věrou Blažkovou – změna termínu zhotovení
Návrhu – dle přílohy zápisu a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy.
Zastupitelstvo obce dává pokyn ke zhotovení Návrhu Územního plánu obce
Příšovice.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na zhotovení Návrhu územního
plánu na Krajský úřad Libereckého kraje a přijetí této dotace.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13)
Různé
13.1 Návrh na pronájem nemovitosti ve správě PF ČR.
Usnesení UZ č. 101/2011 – Zastupitelstvo schvaluje Návrh na pronájem nemovitosti
ve správě PF ČR – p.p.č. 245/60 – jedná se o pozemek, který nám bude následně
převeden jako cesta a na kterém zatím bude realizována stavba přístupové
komunikace Dopravní napojení Provozu finalizace Příšovice – Stavba I. a pověřuje
starostu jeho podáním.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.2 Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku 70.000 Kč na obnovu
nemovité kulturní památky Bičíkův statek – střecha.
Usnesení UZ č. 102/2011 – Zastupitelstvo bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva
kultury o poskytnutí příspěvku 70.000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky
Bičíkův statek – střecha.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.3 Rozhodnutí SFŽP o neposkytnutí finanční podpory na zateplení sokolovny
z programu Zelená úsporám.
Usnesení UZ č.103/2011 – Zastupitelstvo bere na vědomí Rozhodnutí SFŽP o
neposkytnutí finanční podpory na zateplení sokolovny z programu Zelená úsporám a
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o možnosti podat žádost do Výzvy OPŽP prioritní osa 3.2. Rada rozhodla o podání
žádosti do této výzvy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.4 Pojištění – uložení peněz.
Usnesení UZ č. 104/2011 – Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s prodloužením
uložení volných finančních prostředků na Fond IŽP Akciový fond Generali o další 3
roky. Ukládá ing. Drbohlavovi sledovat vývoj kursu a v příznivé době případně
navrhnout Radě převedení do jiného fondu. Zastupitelstvo ukládá členům finančního
výboru Ing. Drbohlava a Mgr. Vacka – promyslet a navrhnout další postup
zhodnocování takto uložených finančních prostředků. Zároveň je pověřuje přípravou
návrhu na vhodné zhodnocování dalších volných finančních prostředků Obce – např.
zda koupit státní dluhopisy, na příštím ZO se k otázce vrátit.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.5 P. Holzknechtová – žádost o změnu územního plánu p.p.č. 426/1 a 462/2.
Usnesení UZ č. 105/2011 – Zastupitelstvo rozhodlo o zařazení požadavku Lenky
Holzknechtové – žádost o změnu územního plánu o změnu využití p.p.č. 462/1
(TTP) a 462/2 (zahrada) v k.ú. Příšovice (majitelé manželé Holzknechtovi SJM ) ze
stávajícího na pozemek určený k zástavbě nebo o doplnění regulativů umožňujících
realizaci drobných doprovodných staveb k rodinnému domu do projednávání nového
územního plánu standartním postupem. Vzhledem k oznámení p. Holzknechta o
tom, že od ledna 2012 neumožní přístup přes svůj pozemek ke sběrnému dvoru
ukládá objednat vytyčení přesných hranice mezi pozemky obce a p. Holzknechta u
geodeta p. Hanzla - zaměření brány – hranice pozemků u p. Holzknechta, vytyčit náš
pozemek a podle tohoto vytyčení stanoví Rada další postup.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.6 Žádost společnosti Drda Glass s.r.o. o změnu statutu provozovny č.p. 124.
Usnesení UZ č. 106/2011 – Zastupitelstvo rozhodlo o zařazení požadavku
společnosti Drda Glass s.r.o. - Milan Drda žádá o změnu statutu provozovny č.p. 124
z průmyslového využití na využití smíšené k projednání k procesu tvorby nového
územního plánu.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.7 Žádost o finanční příspěvek SDH Příšovice na zajištění oslav 130 let od
založení spolku.
Usnesení UZ č. 107/2011 – Zastupitelstvo rozhodlo o zařazení částky 50.000,-- do
rozpočtu obce Příšovice na rok 2012 jako finanční příspěvek SDH Příšovice na
zajištění oslav 130 let od založení spolku.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
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13.8 Vícepráce provedené společností Silnice Jičín.
Usnesení UZ č. 108/2011 – Zastupitelstvo schvaluje vyúčtování víceprací
provedených společností Silnice Jičín při realizaci chodníků a dalších prací v obci –
doplnění vík kanálových vpustí, rozšíření původní šíře chodníku na sídlišti, stání pro
kontejnery sídliště a na Kovárně, zahradní úpravy na Kovárně – celkem 110.343,-- +
DPH.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.9 Opakované zadávací řízení Veřejná zakázka Projekt revitalizace pramenišť
Příšovky.
Usnesení UZ č. 109/2011 – Zastupitelstvo schvaluje dodatečnou fakturaci ve výši
9500 Kč od pí Láskové Soldátové za opakované zadávací řízení Veřejná zakázka
Projekt revitalizace pramenišť Příšovky.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.10 Dotace prostřednictvím Mikroregionu Jizera na opravu stodůlky u OÚ.
Usnesení UZ č. 110/2011 – Zastupitelstvo bere na vědomí získání dotace
prostřednictvím Mikroregionu Jizera na opravu stodůlky u obecního úřadu ve výši
100.000 Kč a schvaluje žádost o další dotaci na úpravu kolumbária a přijetí této
dotace.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.11 Problematika výherních hracích přístrojů v naší obci.
Usnesení UZ č. 111/2011 – Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
2/2011 o zákazu umístění hracích automatů v obci – dle přílohy zápisu. Účinnost
vyhlášky od 1.1.2012.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14) Informace starosty.
14.1 Rozpočtové určení daní, nově připravovaný zákon o obcích, změny ve školském
zákoně, zákon o účetnictví
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednáních o RUD a dalších
připravovaných změnách v legislativě týkající se obcí a účasti starosty obce
v jednáních o nich.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.2 Informace o předběžné kalkulaci tepla v centrální kotelny.
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o Informace o předběžné
kalkulaci tepla v centrální kotelny. Na rok 2012 je předběžná cena kalkulována na
634 Kč/GJ při předpokládané spotřebě 9500 GJ. Minulý rok byla cena předběžně
kalkulována na 559 Kč/GJ.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
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14.3 Plánovaná výměna sloupků pro obecní rozhlas a osvětlení.
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tom, že příští rok bude
potřeba vyměnit řadu sloupků pro obecní rozhlas a osvětlení. Podle zprávy o kontrole
je jich řada silně zrezivělých a hrozí případné problémy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.4 Za letošní rok jsme proinvestovali ve větších akcích 3..858.114 Kč.
Usnesení UZ – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o finančním vyjádření
zatímních investic obce v roce 2011 podle přílohy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
15) Diskuse
- pan Lízner gratulace Ing. Drbohlavovi k narozeninám
- paní Hrnčířová – požadavek na rozběhovou dráhu na hřišti u školy
Usnesení UZ č. 112/2011 - Zastupitelstvo schvaluje jako další akci k realizaci
v roce 2012 rozběhovou dráhu pro skok do dálky u základní školy.
-

pan Novák – vznesl dotaz, zda se bude zvyšovat cena za odvoz komunálního
odpadu – odpověď starosty – zvyšování poplatku za odpad se pro rok 2012
nepřipravuje

-

Mgr. Vacek – vznesl dotaz, zda se připravuje vyhláška o zadávání veřejných
zakázek – odpověď starosty – tato směrnice je ve stadiu končící přípravy a bude
po dokončení předložena Radě k projednání

-

pan Christov podal podnět k vyznačení zákazu zastavení před nově otevřenou
prodejnou - večerkou (Mexiko)

16)

Závěr

Zapsala: Laššová Ivana

Podpis starosty:

Ověřovatelé: Stanislav Polách
Jaroslav Hujer
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
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