Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 3/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 23.05.2012
od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni :
dle prezenční listiny – 9 členů ZO – zastupitelstvo je usnášení schopné.
omluven – Appel, Hrnčířová, Kyzyvát, Prádler, Vacek, Christov
Program :
1) 1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení
3) Schválení závěrečného účtu obce
4) Schválení závěrečného účtu mateřské školy
5) Schválení výše školného pro rok 2012-2013 v mateřské škole
6) Schválení závěrečného účtu základní školy
7) Smlouvy
8) Různé
9) Informace starosty
10) Diskuse
11)Závěr
1)
Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Usnesení UZ č. 36/2012 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Ivanu
Laššovou a jako ověřovatele zápisu Jaroslava Hujera a Ing. Františka Drbohlava.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 2
2)
Schválení programu
Usnesení UZ č. 37/2012 – Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle
pozvánky beze změn.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
3)
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UZ č. 38/2012 – Zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
4)
Zpráva o jednání Rady od posledního jednání ZO tj. 11.4.2012.
Viz příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 39/2012 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o jednáních Rady obce od
posledního zasedání ZO tj. od 11.4.2012.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
5)
Schválení závěrečného účtu obce.
Usnesení UZ č. 40/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Příšovice za rok
2011:
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Příjmy 17..752.125,98 Kč, výdaje 16..496.956,68 Kč. Hospodářský výsledek + 1..255.169,30
Kč.
Stav finančních prostředků na běžných účtech 12..594.770,31 Kč, stav finančních prostředků
na podílovém účtu životního pojištění 5..716.038 Kč. Dotace za rok 2011 2..385.099,70.
Podrobný rozpis v příloze zápisu.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
6)
Schválení závěrečného účtu mateřské školy.
Usnesení UZ č. 41/2012 - Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek MŠ Příšovice za rok
2011. Hospodářský výsledek činí 302.222,75 Kč. Zastupitelstvo schvaluje převedení této
částky do rezervního fondu a využití této částky pro výměnu ventilů a termohlavic u topení a
podříznutí budovy, její izolaci a opravu omítky.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
7)
Veřejnosprávní kontrola MŠ Příšovice.
Usnesení UZ č. 42/2012 - ZO bere na vědomí výsledek provedené veřejnosprávní kontroly
Mateřské školy Příšovice ze dne 16.4.2012. Kontrola byla provedena kontrolorem auditorem Karlem Pítro. Výsledek kontroly: Nebyly shledány závažné nedostatky.
Doporučení dle Zprávy. Zastupitelstvo ukládá starostovi zajištění kontroly realizace
Doporučení.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
8)
Schválení výše školného pro rok 2012-2013 v mateřské škole.
Usnesení UZ č. 43/2012 – Zastupitelstvo schvaluje úplatu MŠ Příšovice za předškolní
vzdělávání pro školní rok 2012 – 2013 ve výši 20,- Kč / dítě / den.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
9)
Schválení závěrečného účtu základní školy.
Usnesení UZ č. 44/2012 - Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Příšovice za rok
2011. Hospodářský výsledek činí 49.395,30 Kč. Zastupitelstvo schvaluje převedení této
částky do rezervního fondu.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
10)
Veřejnosprávní kontrola ZŠ Příšovice.
Usnesení UZ č. 45/2012 – ZO bere na vědomí výsledek provedené veřejnosprávní kontrole
Základní školy Příšovice ze dne 22.4.2012. Kontrola byla provedena kontrolorem auditorem Karlem Pítro. Výsledek kontroly: Nebyly shledány závažné nedostatky.
Doporučení dle Zprávy. Zastupitelstvo ukládá starostovi zajištění kontroly realizace
Doporučení.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
11)
Smlouvy.
Návrh smlouvy na darování části – 1/25 p.p.č. 406/19 v k.ú. Příšovice (cesta) dárkyní Libuší
Havelkovou, bytem Příšovice 112, obci.
Usnesení UZ č. 46/2012 – Zastupitelstvo schvaluje nabídku přijetí daru - 1/25 p.p.č. 406/19
v k.ú. Příšovice (cesta) dárkyní Libuší Havelkovou, bytem Příšovice 112, obci a pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
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12)
Návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Turnov a Obcí Příšovice na vykonávání
měření rychlosti vozidel projíždějících obcí Příšovice
Usnesení UZ č. 47/2012 – Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem
Turnov a Obcí Příšovice na vykonávání měření rychlosti vozidel projíždějících obcí Příšovice
a na dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích na katastru obce
Příšovice Městskou policií Turnov. Smlouva je bezúplatná. Smlouva je na dobu neurčitou.
Dle přílohy zápisu.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
13)
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Příšovice a
RWE Distribuční služby s.r.o. Liberec.
Usnesení UZ č. 48/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Příšovice a RWE Distribuční služby s.r.o. Liberec na uložení
plynárenského zařízení do p.p.č. 284/17 a 952/1 v k.ú. Příšovice. Cena za věcné břemeno je
100 Kč / 1 m2 vč. ochranného pásma. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
14)
Výměna traktoru – sekačky. Před koncem roku byl dodán Obci společností TEROP
Smiřice traktor John Deer JD X 748 s kabinou, radlicí, sekacím zařízením a sběrným košem.
Traktor se příliš při práci zahřívá a při reklamaci bylo dodavatelem nabídnuto, že nám traktor
vymění za typ John Deer JD 1026R s kabinou a novým sekacím zařízením, na který bude
namontováno stávající sběrací zařízení a stávající radlice. Tento typ by neměl mít tendenci
k přehřívání při práci.
Usnesení UZ č. 49/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zpětném odprodeji traktoru
John Deer JD X 748 s kabinou a sekacím zařízením společnosti TEROP Smiřice a zároveň
Smlouvu o koupi traktoru John Deer JD 1026R s kabinou a sekacím zařízením se společností
TEROP Smiřice. Ceny za odprodej i nákup budou shodné, stanovené dohodou.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
15)
Různé.
Kogenerace kotelna – fixace nájemní Smlouvy.
Usnesení UZ č. 50/2012 – Zastupitelstvo schvaluje Návrh kompromisního řešení týkající se
nájemního vztahu se společností WARMNIS Liberec na pronájem kotelny pro sídliště: Fixace
nájmu na 7 let s možností automatického prodlužování vždy o další dva roky při splnění
předem daných podmínek. Warmnis zašle návrh takové Smlouvy a Obec ji zkonzultuje a bude
připomínkovat.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
16)
Propadlé chodníky kolem DPS.
Usnesení UZ č. 51/2012 – Zastupitelstvo schvaluje zadání poptávky na opravu – vyrovnání
povrchů – chodníků ze zámkové dlažby v okolí DPS Příšovice v ploše cca 280 m2.
Pro : 8
Proti : 0
Zdržel: 0
Přišla členka ZO pí. Bártová – počet přítomných členů ZO je od této chvíle 9.

17)
Plán kontrolní činnosti finančního výboru – dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 52/2012 - Zastupitelstvo schvaluje plán kontrolní činnosti finančního výboru.
Pro : 9
Proti : 0
Zdržel: 0
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18 ) Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru – dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 53/2012 - Zastupitelstvo schvaluje plán kontrolní činnosti kontrolního výboru.
Pro : 9
Proti : 0
Zdržel: 0
19)
Informace starosty.
Společnost SOMARO - zhotovení pasportu a projektu svislého dopravního značení – již
probíhá.
Rekonstrukce stodůlky na dvoře obecního úřadu – v současné době probíhá.
Rekonstrukce pískovcového portálu obecního úřadu - v současné době probíhá.
Příprava výběrového řízení na zpevnění části parkovacích ploch na sídlišti - v současné době
probíhá.
Příprava výběrového řízení na výměnu balkonových oken v č.p. 187 - v současné době
probíhá.
Rekonstrukce bytu v č.p. 194 – dokončena rekonstrukce vody, kanalizace, sociálních zařízení,
elektro a topení, bylo vymalováno. Nyní bude provedena výměny podlahových krytin
v kuchyni a nákup a instalace kuchyňské linky. Následně bude Radou vyhlášena výzva
k podávání žádostí o pronájem.
VRV – projektování rekonstrukce Příšovky a pramenišť – jednání na SFŽP ohledně možností
financování – zatím to vypadá nadějně. Podle výsledku jednání je předkládána upravená
dokumentace k UR.
Na základě usnesení ZO a Rady byl dán pokyn České spořitelně Liberec k upsání a
následnému zakoupení státních dluhopisů ČR spořících se splatností 1,5 roku v hodnotě
1..500.000 Kč a státních dluhopisů ČR reinvestičních se splatností 5 roku v hodnotě
1..500.000 Kč pro Obec Příšovice z rezervních prostředků Obce Příšovice.
Čištění a případná oprava dešťové kanalizace na sídlišti – kanálky před domy a propadající se
část za domy č.p. 203 – 204 – probíhá posouzení společností Zikuda a následně bude
provedena havarijní oprava. Zároveň společnost zpracuje i nabídku na opravu propadajících
se kanalizačních vpustí do dešťové kanalizace na MK od křižovatky s 610/II u Finalu až ke
křižovatce u DPS.
Vyhlášení ochranného pásma letiště Hoškovice – řízení je přerušeno pro závady v podání.
Zítra proběhne projednávání Návrhu územního plánu Obce Příšovice se státními orgány.
Centralizovaný nákup energie s městem Liberec probíhá – ČEZ se již snaží snižovat svou
dodavatelskou cenu
Koník na sídlišti – dnes přišel dopis z PČR, že věc odkládají
Stanovisko Krajského úřadu LBC ke stavbě Wiegel – nejednoznačné.
Usnesení UZ č. 54/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informace o: průběhu zhotovení
pasportu a svislého dopravního značení (Somaro), rekonstrukci stodůlky na dvoře OÚ,
rekonstrukci portálu OÚ, o přípravě výběrového řízení na zpevnění parkovacích ploch na
sídlišti, o přípravě výběrového řízení na výměnu balkonových oken v č.p. 187, o rekonstrukci
bytu v č.p. 194, o rekonstrukci Příšovky – jednání na SFŽP, o zakoupení státních dluhopisů
ČR, o opravě dešťové kanalizace na sídlišti, o přerušení řízení o vyhlášení ochranného pásma
letiště Hoškovice, o projednávání Návrhu územního plánu Obce Příšovice se státními orgány,
o průběhu centralizovaného nákupu energie s městem Liberec, o odložení vyšetřování krádeže
koníka z dětského hřiště, o nejednoznačném stanovisku Krajského úřadu Liberec ke stavbě
Wiegel.
Pro : 9
Proti : 0
Zdržel: 0
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20)
Problematika přesahu záborů obecních pozemků kolem cesty na Zahumení majiteli
sousedících pozemků – zaplocení.
Usnesení UZ č. 55/2012 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o problematice přesahu
záborů obecních pozemků kolem cesty na Zahumení majiteli sousedících pozemků –
zaplocení. Bylo provedeno zaměření těchto záborů a při společném předání hranic byli
majitelé okolních pozemků se skutečnostmi seznámeni. Zastupitelstvo ukládá starostovi a
Radě připravit celou věc a projednat ji s majiteli tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro
vybudování případné budoucí komunikace na Zahumení.
Pro : 9
Proti :
Zdržel:
21)
Problematika nevyřešených pozemků v areálu společnosti Seaberg.
Usnesení UZ č. 56/2012- Zastupitelstvo souhlasí se záměrem dokončení stavby
zakonzervovaného skeletu, který stojí z části na našem p.p.č.965/15 v areálu Seaberg.
Zastupitelstvo ukládá starostovi a Radě projednat se společností Seaberg případný odprodej
našeho pozemku této společnosti v rámci narovnání majetkových vztahů.
Pro : 9
Proti :
Zdržel:
22)
Neinvestiční náklady na žáky v základní škole Příšovice. Neinvestiční náklady na žáka
v ZŠ Příšovice činí 15.852,- Kč/žáka.
Usnesení UZ č. 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.
Pro : 9
Proti :
Zdržel:
23)
Informace o přijímacím řízení do MŠ Příšovice a předpokladu demografického vývoje
– předpokládané počty dětí hlásících se do MŠ – viz příloha.
Usnesení UZ č.58 /2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přijímacím řízení do
MŠ Příšovice a předpokladu demografického vývoje – předpokládané počty dětí hlásících se
do MŠ – viz příloha. Zastupitelstvo konstatuje, že vzhledem k předpokládanému
demografickému vývoji a tím i předpokládanému budoucímu naplnění MŠ v Příšovicích
nebude nutno v tuto dobu řešit výstavbu dalších zařízení pro předškolní výchovu.
Pro : 9
Proti :
Zdržel:

Zapsala: Laššová Ivana
Ověřovatelé: Jaroslav Hujer
Ing. František Drbohlav

Podpis starosty:

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.
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