Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 6/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 12.12.2012 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni: Lízner, Polách, Hujer, Laššová, Appel, Endrych, Hrnčířová, Hruška, Christov,
Pecina, Prádler
dle prezenční listiny – 11 členů ZO – zastupitelstvo je usnášení schopné.
omluven – Drbohlav, Vacek, Kvapil
1) Zahájení.
Ustanovení zapisovatele: Ivana Laššová.
Ustanovení ověřovatelů zápisu: Jaroslav Appel, Jaroslav Hujer.
Usnesení UZ č. 123/2012 - Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu
Ivanu Laššovou a jako ověřovatele zápisu Jaroslava Appela a Jaroslava Hujera.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
Schválení programu zasedání.
Program :
- Zahájení
- Kontrola plnění usnesení
- Zpráva o jednání Rady
- Rozpočtová změna č. 3 rozpočtu obce Příšovice na rok 2012
- Rozpočtová změna č. 4 rozpočtu obce Příšovice na rok 2012
- Rozpočet obce na rok 2013
- Místní program obnovy vesnice na rok 2013 -2017
- Rozpočtový výhled obce na rok 2014 – 2017
- Zprávy o hospodaření obce a DSO Mikroregion Jizera
- Projednání a schválení smluv
- Různé
- Informace starosty
- Diskuse
- Závěr
Usnesení UZ č. 124/2012 – Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle
pozvánky beze změn.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
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2) Kontrola plnění usnesení.
Návrh starosty obce na zrušení:

57/2012

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výši
neinvestičních nákladů na žáka v ZŠ Příšovice.
Zastupitelstvo ukládá starostovi zahájit jednání
s obcemi, jejichž žáci docházejí do naší ZŠ s cílem
dojednat jejich participaci na provozu školy.

Protože podle nového školského zákona a zákona o RUD není možno vybírat za neinvestiční
náklady od jiných obcí – dostaneme na žáky přímo v RUD.
Usnesení UZ č. 125/2012 – Zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení a ruší své usnesení UZ
57/2012.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
3) Zpráva o jednáních Rady od posledního jednání ZO tj. 26.9.2012.
Usnesení UZ č. 126/2012 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o jednáních Rady od posledního
zasedání tj. od 26.9.2012.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0

4) Rozpočtová změna č. 3/2012 rozpočtu obce Příšovice na rok 2012.
Usnesení UZ č. 127/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3 Rozpočtu Obce
Příšovice na rok 2012. Příjmy - 797.978,75,-- Kč, výdaje -797.978,75,-- Kč v členění dle
přílohy zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
5) Rozpočtová změna č. 4 rozpočtu obce Příšovice na rok 2012.
Usnesení UZ č. 128/2012: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změna č. 4 rozpočtu obce
Příšovice na rok 2012 - vyčíslení RZ bude přijato na prvním zasedání ZO po uzavření
hospodaření za rok 2012.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
6) Rozpočet obce na rok 2013.
Usnesení UZ č. 129/2012 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2013 jako v
běžném roce vyrovnaný podle přílohy zápisu. Předpokládané příjmy :17..313.000 ,-- Kč,
předpokládané výdaje: 17..313.000,-- Kč, výsledek hospodaření – 0,-- Kč.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
7) Místní program obnovy vesnice na rok 2013 -2017.
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Usnesení UZ č. 130/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Místní program obnovy vesnice na rok
2013 – 2017 podle přílohy zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
Akce k realizaci v roce 2013.
Akce zásadnějšího charakteru:
Balkony a výtah 187
Parkoviště sídliště
Revitalizace Příšovky I. Etapa
Mříže zdravotní středisko
Střecha č.p. 15
semafor vyhodnocení
druhé dveře ZS
ZŠ druhé dveře a vstup šatna a jídelna
MŠ chodníček
Zeleň
Sokolovna

cca Kč
250
500
1.500
140
800
200
160
120
100
100
200

Usnesení UZ č.131/2012 - Zastupitelstvo schvaluje následující akce k realizaci v roce 2012
včetně podání žádostí o dotace a přijetí těchto dotací:
Územní plán, rekonstrukce sokolovny, parkoviště sídliště, Revitalizace pramenišť Příšovky a
potoka, sběrný dvůr, vrata hasiči, okna hasičárna, vybavení hasiči, ZŠ dveře, ZS mříž a dveře,
balkony č.p. 187, MŠ chodník, informační tabule obec, kulturní akce - letní koncert, semaforvyhodnocování, střecha č.p. 15, zeleň.
Pro: 11
Proti : 0
Zdržel: 0
8) Rozpočtový výhled obce na rok 2014 – 2017.
Usnesení UZ č. 132/2012 – Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled obce Příšovice na
roky 2014 – 2017 podle přílohy zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
9) Zprávy o hospodaření obce a DSO Mikroregion Jizera.
Vyhodnocení hospodaření obce za období do 11/2012 včetně.
Usnesení UZ č. 133/2012 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vyhodnocení
hospodaření obce za období do 10/2012 včetně. Příjmy 16..681.710,38 Kč, výdaje
18..228.565,06 Kč, výsledek -1..546.854,68 Kč. Výsledek je zkreslen výdajem 3..000.000 Kč
na nákup povodňových dluhopisů z finanční rezervy obce.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
9.1) Návrh rozpočtu DSO mikroregion Jizera na rok 2013.
Usnesení UZ č. 134/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí Návrh rozpočtu DSO mikroregion
Jizera na rok 2013 - Příjmy 270.500,-- Kč, Výdaje 270.500 Kč podle přílohy zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
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9.2) Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera v roce 2012.
Usnesení UZ č. 135/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti DSO
Mikroregion Jizera v roce 2012.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
9.3) Zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru.
Usnesení UZ č. 136/2012 – Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje kontrolní zprávy
kontrolního a finančního výboru.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
9.4) Audit obce.
Usnesení UZ č. 137/2012 – Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Příšovice - audit hospodaření obce auditory KÚ – v pořádku –
bez výhrad.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0

9.5) Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti.
Usnesení UZ č. 138/2012 - 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: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
10)
Projednání a schválení smluv.
10.1) Aktualizace účelové katastrální mapy.
Usnesení UZ č. 139/2012 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s městem Turnov na polovinu
nákladů Aktualizace účelové katastrální mapy obce Příšovice 4 aktualizace v roce 2012 za
1.476,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
10.2)
Baltaxia Investments s.r.o., - smlouva na odkoupení parcel.
Usnesení UZ č. 140/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu na odkoupení pozemků ve
vlastnictví Obce Příšovice: Baltaxia Investments s.r.o., U Nisy 604/15, Liberec 1 a Seaberg
s.r.o., Příšovice 157 jako kupující a Obec Příšovice jako prodávající - parcely p.p.č. 965/15 o
výměře 352 m2, 965/16 o výměře 238 m2, 965/17 o výměře 570 m2, – vše koryto vodního
toku umělé, vodní plocha - zatrubněné koryto Příšovky v areálu Seaberg. Cena za prodej je
stanovena dohodou ve výši 100 Kč/1 m2. Celková cena je tedy 116.000 Kč. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
10.3) Pronájem místa pro karavan u našeho stánku u Velkého Písečáku – p. Petr Janků.
Usnesení UZ č. 141/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu na pronájmem místa pro
karavan u našeho stánku u Velkého Písečáku – nájemce p. Petr Janků, bytem Radvánovice 11,
Karlovice u Turnova - časově limitovaný pronájem místa na postavení karavanu na p.p.č.
618/2 – do konce dubna 2013. Celkový rozměr požadovaného prostoru je 2x5 m tj 10 m2.
Cena za 1m2 5 Kč, částka za připojení elektrické energie bude fakturována dle
spotřebovaných kW a celý poplatek za instalovaný elektroměr. Přívěs je nutno odvézt do
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max. 2 hodin od výzvy. Odpady ze sociálního zařízení budou odevzdávány na čističku
v Intermě. Směsné odpady budou dávány do předem zakoupených svozových pytlů a
umisťovány u kontejneru u garáží. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
10.4) Smlouva na pronájem ordinace dětského lékaře a alergologa.
Usnesení UZ č. 142/2012 – Zastupitelstvo na základě Smlouvy o smlouvě budoucí schvaluje
Nájemní smlouvu na pronájem ordinace dětského lékaře a alergologa na zdravotním středisku
Příšovice se společností ALERGOPRAKTIK s.r.o. zastoupené MUDr. Marií Mattauchovou,
Jablonec nad Nisou. Trvání nájemní smlouvy - od 1.1.2013 na neurčito. Cena pronájmu
stanovuje na standartní ve zdravotním středisku – tj. 250 Kč/m2/rok za ordinaci a 196
Kč/m2/rok za alikvotní část čekárny. Zastupitelstvo na základě žádosti souhlasí se snížením
ceny za pronájem ordinace pro první rok fungování na polovinu z důvodu zahájení praxe a
stabilizace kmenu pacientů. Zastupitelstvo bere na vědomí Radou schválený odprodej
některých vybavovacích předmětů (v současnosti pronajato MUDr. Černému) za zbytkovou
cenu s.r.o. ALERGOPRAKTIK. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0

Dostavila se členka ZO p. Bártová, počet přítomných členů ZO je nyní 12.

10.5) Smlouva na zhotovení stavební akce Palisády u DPS se společností Silnice Jičín a.s.
Usnesení UZ č. 143/2012 - Zastupitelstvo na základě svého usnesení UZ 118/2012 schvaluje
Smlouvu na stavební úpravy palisádového ohrazení záhonu před DPS se společnosti Silnice
Jičín za nabídkovou cenu 78.925,-- Kč + DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
10.6)
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Příšovice, RWE GAS NET
s.r.o. Ústí nad Labem a Jan Švancar.
Usnesení UZ č. 144/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Příšovice, RWE GAS NET s.r.o. Ústí nad Labem a Jan Švancar, Příšovice 235 na
zřízení věcného břemene na p.p.č. 284/17 a 952/1 zapsaných na LV 1 v k.ú. Příšovice na
uložení plynárenského zařízení STL plynovodní přípojka pro p.p.č. 284/7 v celkové ploše 7
m2 za sumu 700 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0

Různé.
11.1) Dlužné nájemné – rehabilitace.
11)

Bezúplatný převod p.p.č. 906/11 (komunikace) a 906/18 (odvodňovací příkop u
komunikace) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení UZ č. 145/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tom, že byl na
základě rozhodnutí Rady byl zaslán nájemkyni prostor rehabilitace na zdravotním středisku
Příšovice Zdeně Huškové dopis, ve kterém byla upozorněna na to, že pokud do konce roku
2012 neuhradí dlužné nájemné 65.735 Kč a veškeré další platby, které naběhnou, bude jí ke
dni 31.12.2012 ukončena nájemní smlouva. Je pravděpodobné, že budeme muset shánět
nového provozovatele rehabilitace.
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Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tom, že Rada souhlasí se žádostí o bezúplatný
převod p.p.č. 906/11 (komunikace) a 906/18 (odvodňovací příkop u komunikace) od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.2)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Usnesení UZ č. 146/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.3) Odložení nákupu akcií ČEZ v hodnotě 2 mil. Kč.
Usnesení UZ č. 147/2012 - Zastupitelstvo rozhodlo změnit usnesení UZ č. 80/2012 na
následující: Za 2 mil. Kč z rezervy Obce zakoupit buď státní dluhopisy ČR, nebo akcie
společnosti ČEZ – podle aktuální výhodnosti. Rozhodnutí ve věci tohoto nákupu svěřuje
Zastupitelstvo Radě obce.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.4) Zpráva o postupu prací – akce Revitalizace Příšovky a jejích pramenišť.
Usnesení UZ č. 148/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu přípravy akce
Revitalizace Příšovky a pramenišť. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro
realizaci stavebního objektu č. 8 – velký rybník, č. 9 – zasypané prameniště za trafostanicí a č.
10 – tůně v oblasti za Příšovkou u garáží. Celkové předpokládané náklady na realizaci jsou
3..054.790,-- Kč vč. DPH, z toho uznatelné náklady činí 2..130.395,-- Kč. Z těchto nákladů
bude hrazeno 90 až 70 % podle typu činnosti. To činí 506.203,-- Kč. Předpokládaná
spoluúčast Obce tedy činí minimálně 1..430.598,-- Kč. Tato částka je začleněna do rozpočtu
Obce na rok 2013. Rovněž již byla podána žádost o dotaci na zmíněnou akci na SFŽP.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.5) Žádost ZŠ Příšovice o poskytnutí 5.500 Kč navíc z rozpočtu Obce.
Usnesení UZ č. 149/2012 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dodatečných 5.500 Kč
z rozpočtu Obce Základní škole Příšovice na dodatečné pokrytí mzdových prostředků pro
zaměstnance ZŠ (z důvodu menšího počtu žáků).
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.6) Financování dopravy obyvatel obce na divadelní představení do Prahy (divadlo
Hybernia). Nabídka Rulc 7.500 Kč, Bus Line 6844,80 Kč.
Usnesení UZ č. 150/2012 - Zastupitelstvo schvaluje úhradu dopravy obyvatel obce na
divadelní představení do Prahy (divadlo Hybernia) ve výši 6844,80 Kč dle nabídky
společnosti Bus Line.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.7) VÝZVA k zastavení III. fáze reformy veřejné správy – viz Příloha.
Usnesení UZ č. 151/2012 - Zastupitelstvo schvaluje dle přílohy Zápisu Výzvu k zastavení III.
fáze reformy veřejné správy ve formě předložené a zamýšlené Ministerstvem vnitra a vyzývá
Vládu České republiky k zachování dostupnosti státní správy na venkově.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
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12) Informace starosty.
Usnesení UZ č. 152/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o projednávání dopadu
ZUR a zejména trasování železničního koridoru Praha – Liberec na nový územní plán Obce
Příšovice, předání a doplnění podkladů pro rozporové řízení s MMR a MD ČR. Dne
19.12.2012 bude na MMR rozporové řízení.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č. 153/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání s dopravním
inženýrem Policie ČR Liberec a vedoucím odboru dopravy ORP Turnov, kdy bylo
domluveno, že řešením přijatelným pro oba orgány a řešícím situaci – nutnost zpomalení
dopravy v okolí MŠ a ZŠ - by bylo umístění stavebně provedeného „dlouhého“
zpomalovacího prahu v okolí obou institucí. V současné době projektově připravuje
projektant ing. Wolf, Železný Brod. Rovněž bylo zažádáno o urychlené řešení při instalaci
dopravního značení omezujícího vjezd vozidel s tonáží přesahující limit únosnosti mostků.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č. 154/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu prací při
rozšíření kolumbária hřbitov.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č. 155/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí, že mlékárna Příšovice v aukci
nebyla prodána.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č. 156/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání starosty
s ministrem Jankovským o stavebních úřadech a s náměstky ministra vnitra Veselským a
Ledvinkou o připravované novele zákona o obcích.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č. 157/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informace o: ukončení realizace
díla prodloužení vedení VO a VR na Urale společností ALPIN-LT s.r.o., o dokončení
rekonstrukce sociálního zařízení ve fotbalových kabinách, o průběhu dokončování vyúčtování
dotace na opravu stodůlky u obecního úřadu, o podpisu dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku mezi Obcí
Příšovice a úřadem práce k.p. Liberec o prodloužení Dohody do 5.3.2012 a o zahájení jednání
se statutárním městem Liberec o společném postupu při realizaci veřejné soutěže na dodávku
mobilních telefonních služeb.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č.158/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o valné hromadě
SVS: Jak Ústecký kraj, tak i velcí akcionáři SVS se zavázali, že nechtějí zrušit, napadat nebo
jakkoliv měnit stávající systém poměrného zastoupení obou krajů a různých velikostních
skupin obcí ve vedení společnosti a také, že nechtějí měnit solidární systém při navrhování a
realizaci investic a oprav. Do budoucnosti se bude zvažovat odkoupení podílu v SČVK do
majetku SVS.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
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Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46
Usnesení UZ č. 159/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informace o jednání výrobního
výboru na SČVK ohledně výstavby nové ČOV – dle přílohy zápisu - záznam z výrobního
výboru z 16.11.2012.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel:
0
Usnesení UZ č. 160/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informace o jednání starosty obce
s generálním ředitelem České pošty o budoucnosti pošty v obci a dalších otázkách týkajících
se pošt v ČR.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel:
0
13) Diskuse
14) Závěr

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

Zapsala: Ivana Laššová
Ověřovatelé: Jaroslav Appel
Jaroslav Hujer

Podpis starosty:
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