Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 5/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 26.9.2012 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni :
dle prezenční listiny – 11 členů ZO – zastupitelstvo je usnášení schopné.
omluven – Drbohlav, Laššová, Hruška
rezignace - Kyzyvát
1) Zahájení.
2) Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Usnesení UZ č. 87/2012 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu
Stanislava Polácha a jako ověřovatele zápisu Tomáše Kvapila a Jaroslava Hujera.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0
3) Schválení programu zasedání
Program :

-

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o jednání Rady obce
Rozpočtová změna č. 2/2012
Smlouvy
Projednání návrhu SVS a.s. na změnu stávajícího územního plánu
Projednání stanoviska Ministerstva dopravy při dohodovacím řízení o novém
územním plánu
Různé
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Návrh na doplnění – jako bod 2) zařadit slib nového zastupitele p. Jindřicha Peciny.
Usnesení UZ č. 88/2012 – Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle
pozvánky s doplněním jako bod 2) slib nového zastupitele p. Jindřicha Peciny.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0

Program
4) Slib nového zastupitele.
P. Miroslav Kyzyvát, bytem Příšovice 65, rezignoval ke dni 31.7.2012 na mandát zastupitele
obce Příšovice. Prvním náhradníkem z kandidátky Zahrádkáři a hasiči je p. Jindřich Pecina,
nar. 20.1.1937, bytem Příšovice 18, který byl starostou obce osloven, mandát zastupitele přijal
a slib by měl složit na dnešním zasedání zastupitelstva obce.
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"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Převezměte prosím Osvědčení o zvolení zastupitele obecního zastupitelstva.
5) Kontrola plnění usnesení
Usnesení UZ č. 89/2012 – Zastupitelstvo schvaluje kontrolu usnesení.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0
6) Zpráva o jednáních Rady od posledního jednání ZO tj. 27.6.2012.
Viz příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 90/2012 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o jednáních Rady obce od
posledního zasedání ZO tj. od 27.6.2012.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0
7) Rozpočtová změna č. 2/2012
7.1) Informace o plnění rozpočtu obce k 31.8.2012.
Příjmy 12..518.459,37 Kč, výdaje 13..533.570,24 Kč. Výsledek – 1..015.110,87 Kč.
Usnesení UZ č. 91/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce
k 31.8.2012. Příjmy 12..518.459,37 Kč, výdaje 13..533.570,24 Kč. Výsledek – 1..015.110,87
Kč. Dle přílohy Zápisu.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0
7.2)
Rozpočtová změna č. 2 Rozpočtu obce Příšovice na rok 2012.
Příjmy + 4..250.932,47 Kč, výdaje + 4..250.932,47 Kč. V podrobném členění dle Přílohy
zápisu.
Usnesení UZ č. 92/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2 Rozpočtu obce
Příšovice na rok 2012. Příjmy + 4..250.932,47 Kč, výdaje + 4..250.932,47 Kč. V podrobném
členění dle Přílohy zápisu.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0

8) Smlouvy
8.1)
Stanovisko RWE týkajícího se přeložky DN 50 a DN 200.
Usnesení UZ č. 93/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu s RWE GAS NET s.r.o. Ústí nad
Labem o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících (na
p.p.č. 110/24 a 110/1) předpokládané v souvislosti s realizací akce Revitalizace Příšovky a
jejích pramenišť a PPO Příšovka v ceně za přeložku cca 120.000 Kč + DPH za DN 50 a cca
232.000 Kč za DN 200. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0
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8.2)
Žádost společnosti CZECH – DE GROUP s.r.o. o pronájem nebytových
prostor v domě služeb.
Usnesení UZ č. 94/2012 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor
v domě služeb – kotelně č.p. 42 – prostory po pí. Mifkové společnosti CZECH – DE GROUP
s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1, za totožných podmínek jako minulé nájemkyni. Datum
pronájmu – od 1.10.2012 na dobu neurčitou. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0
8.3)
Smlouva o Smlouvě budoucí na uložení vodovodní přípojky do p.p.č. 13/1 se
společenstvím vlastníků domu č.p. 176.
Usnesení UZ č. 95/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o Smlouvě budoucí na uložení
vodovodní přípojky do p.p.č. 13/1 se společenstvím vlastníků domu č.p. 176 a stanovuje
částku za věcné břemeno ve výši 100 Kč/ 1m2 vč. ochranného pásma. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0
8.4)
Trojstranná Smlouva o Smlouvě budoucí s RWE Gas Net s.r.o., Lukášem
Huškem, Bzí 145, Železný Brod a Obcí Příšovice o uložení vedení plynovodní přípojky
do p.p.č. 914/4.
Usnesení UZ č. 96/2012 – Zastupitelstvo schvaluje Trojstrannou Smlouvu o Smlouvě budoucí
s RWE Gas Net s.r.o., Lukášem Huškem, Bzí 145, Železný Brod a Obcí Příšovice o uložení
vedení plynovodní přípojky do p.p.č. 914/4 a stanovuje částku za věcné břemeno ve výši 100
Kč/ 1m2 vč. ochranného pásma. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel: 0
Dostavila se členka ZO p. Bártová, počet přítomných členů ZO je nyní 11.
8.5)
Návrh SOD Realizace prodloužení VO a VR Na Urale.
Usnesení UZ č. 97/2012 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností Ing. Jan Kollár
Alpin-LT, s.r.o., Litoměřice na provedení prodloužení rozvodu VO a VR na Urale – za
celkem 184.594,-- Kč + DPH a pověřuje starostu obce jejím podepsáním. Jedná se o realizaci
prodloužení VO a VR Na Urale (souběh s prodloužením rozvodu NN společností ČEZ
Distribuce) – realizaci prodloužení rozvodu NN v oblasti pro společnost ČEZ bude provádět
společnost Ing. Jan Kollár Alpin-LT, s.r.o., Litoměřice. 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. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
8.6)
Návrh dodatku Smlouvy s VRV Praha na prodloužení doby plnění.
Usnesení UZ č. 98/2012 – Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy se společností VRV
Praha na prodloužení doby plnění do 10.12.2012 v souvislosti s posunem při projednávání
podkladů na akci s realizací akce Revitalizace Příšovky a jejích pramenišť a PPO Příšovka.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
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8.7)
V současnosti je vyhlášena výzva SFŽP.
Usnesení UZ č. 99/2012 - Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na SFŽP
v souvislosti s přípravou realizace akce Revitalizace Příšovky a jejích pramenišť a PPO
Příšovka – přírodě blízká opatření. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
8.8) Smlouva o darování opravy stodůlky na dvoře OÚ.
Usnesení UZ č. 100/2012 - Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o darování opravy stodůlky na
dvoře OÚ s DSO Mikroregionem Jizera. V letošním roce byla prostřednictvím Mikroregionu
Jizera realizována oprava stodůlky na dvoře obecního úřadu. Tato oprava bude
Mikroregionem Jizera darována Obci. Výše daru je 77.003.—Kč (celková cena 278.849,-Kč, naše spoluúčast 201.846,-- Kč). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
8.9)
Dodatek Smlouvy s Libereckým krajem o poskytnutí dotace na pořízení Návrhu
územního plánu Obce Příšovice o prodloužení termínu realizace do 10/2013 (rozpor ÚP a
ZUR Libereckého kraje).
Usnesení UZ č. 101/2012 – Zastupitelstvo schvaluje Dodatek Smlouvy s Libereckým krajem
o poskytnutí dotace na pořízení Návrhu územního plánu Obce Příšovice o prodloužení
termínu realizace do 10/2013. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0

9)

Projednání návrhu SVS a.s. na změnu stávajícího územního plánu

Návrh na změnu územního plánu – SVS bude končit povolení pro vypouštění odpadních
vod a nový územní plán zatím není připraven tak, aby to bylo termínově vyhovující.
Usnesení UZ č. 102/2012 – Zastupitelstvo ukládá starostovi úkol urychlit ve spolupráci
s pořizovatelem a projektantem maximálně práce na novém ÚP obce tak, aby byl co nejdříve
k dispozici pro územní řízení pro nově zvažovanou ČOV. V případě, že to nebude možné, tak
připravit podklady pro rozhodnutí ke zvažované změně stávajícího územního plánu se
změnou pro ČOV a ochrannou protipovodňovou hráz tak, aby to bylo rychleji připravené pro
jejich případnou realizaci.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0

10)
Projednání stanoviska Ministerstva dopravy při dohodovacím řízení o
novém územním plánu
Projednávání dopadu ZUR a zejména trasování železničního koridoru Praha – Liberec na
nový územní plán Obce Příšovice na ministerstvu dopravy ČR.
Usnesení UZ č. 103/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stanovisku MD ČR
doručené na základě dohodovacího řízení mezi Obcí a MD ČR týkajícího se projednávání
dopadu ZUR a zejména trasování železničního koridoru Praha – Liberec na nový územní plán
Obce Příšovice na ministerstvu dopravy ČR. Zastupitelstvo nesouhlasí s tímto stanoviskem a
rozhodlo o vyvolání Rozporu ohledně tohoto stanoviska.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
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Různé

11.1) Schválení složení inventarizačních komisí a příkazu k provedení inventur za rok
2012.
Usnesení UZ č. 104/2012 – Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizačních komisí a příkaz
k provedení inventur za rok 2012 dle přílohy zápisu.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
11.2)
Nabídka sponzorského daru – laviček- od společnosti Komerční slévárna šedé
a tvárné litiny Turnov – dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 105/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí Nabídku sponzorského daru –
laviček - od společnosti Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov – dle přílohy zápisu a
souhlasí s jeho přijetím. Pověřuje starostu obce dalším jednáním a podpisem darovací
smlouvy.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
11.3)
Mříže zdravotní středisko.
Usnesení UZ č. 106/2012 - Zastupitelstvo rozhodla o zadání dodávky rolovacích mříží do
hlavního vchodu zdravotního střediska v obci dle nabídky společnosti ELEKTRO PLUS
Svijany v ceně cca do 138.844 Kč vč. DPH s dálkovým ovládáním mobilním telefonem a
nouzovým ručním ovládáním v případě výpadku elektrického proudu. Zastupitelstvo
konstatuje, že se na poptávku ozval jediný zájemce. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
11.4)
Kolumbárium hřbitov – rozšíření.
Usnesení UZ č. 107/2012 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě rozšíření
kolumbária hřbitov – v současné době je vyhodnocena nabídka za strany dodavatelských
firem. Předpoklad realizace, která proběhne v režii Mikroregionu Jizera, je do konce t.r.
Realizace bude z části hrazena z dotace získané prostřednictvím Mikroregionu Jizera.
Předpokládaná cena je cca 180.000 Kč, naše spoluúčast je předpokládána cca 100.000 Kč.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
11.5)
Uzavření kumulovaného nákupu elektrické energie.
Usnesení UZ č. 108/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o Uzavření
kumulovaného nákupu elektrické energie. Od srpna 2012 nakupujeme elektrickou energii
prostřednictvím jejího nákupu na burze. Měla by být dosažena úspora nákladů v oblasti ceny
za silovou energii v řádu 20 – 50 % podle typu energie. Celková úspora bude vyčíslena po
uzavření fakturačního období a jeho vyhodnocení, předpokládaná úspora je cca 30.000 Kč za
rok.. Na základě Smlouvy o kumulovaném nákupu byla uhrazena poměrná část nákladů
spojených s celou záležitostí ve výši cca 6687,80 Kč městu Liberec jako centrálnímu
zadavateli. Zastupitelstvo doporučuje jednat s Městem Liberec o možnosti centrálního nákupu
telefonních služeb.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
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11.6)
Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizera za rok 2011.
Usnesení UZ č. 109/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu
Jizera za rok 2011. Příjmy 582.754,03 Kč, výdaje 482.621,90 Kč. Hospodářský výsledek
100.132,13 Kč.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0

12)

Informace starosty

12.1)
Problematika SVS – žádost o svolání mimořádné valné hromady společnosti ze
strany akcionáře – města Děčín.
Usnesení UZ č. 110/2012 Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o žádosti o svolání
mimořádné valné hromady společnosti SVS ze strany akcionáře – města Děčín a pověřuje
starostu jednáním ve směru zajistit dostatečný vliv menších a malých akcionářů ve
společnosti SVS, jakož i o zachování poměrného vlivu akcionářů Libereckého kraje na
jednání společnosti.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.2)
Nákup akcií ČEZ – v současné době je stálý pokles hodnoty akcií ČEZ.
Usnesení UZ č. 111/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stálém poklesu
hodnoty akcií ČEZ a rozhodla o zatímním pozastavení jejich nákupu. Pověřuje Radu obce a
Mgr. Vacka sledováním vývoje ceny a vhodném načasování nákupu.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.3)
Dokončení výměny balkonových sestav a vyzdívky okolo na balkonech Obecní
části panelového domu č.p. 187 na sídlišti.
Dokončení rekonstrukce šaten v ZŠ - podlaha šatny, dřevěné skříňky na kovové podnoži,
doplnění sníženého ovládání oken v šatnách a sociálním zařízení v hale u ZŠ. Podlahová
krytina jídelna. Bezbariérový přístup do budovy. Doplnění sníženého ovládání oken v šatně
ZŠ bude v nejbližší době doděláno.
Dokončení zpevnění povrchu parkoviště sídliště. V současné době se zpracovává projekt jeho
dopravního značení – projektant ing. Wolf, Železný Brod. Další částí tohoto projektu bude i
návrh na dopravní řešení bezpečného přecházení dětí u školy a školky.
Dokončení opravy propadlých chodníků kolem DPS, zpevnění stání pro kontejnery
s tříděným sklem, zpevnění prostorů kolem pumpy na hřbitově – celková cena 131.578.—Kč
vč. DPH.
Dokončení havarijní opravy propadlé části dešťové kanalizace za sídlištěm a oprava
propadlých kanalizačních vpustí na obecní komunikaci kolem sídliště je dokončena. U
kanalizace došlo ke snížení ceny o 1.350 Kč bez DPH – nižší než předpokládaná hloubka
výkopu. U opravy vpustí došlo k navýšení ceny o opravu další vpusti z důvodu zjištění
havarijního stavu – navýšení o 8.310 Kč bez DPH. V rámci zakázky bude ještě firmou Zikuda
realizována bezúplatně počáteční kanalizační vpust na začátku dešťové kanalizace u silnice
610/II.
Usnesení UZ č. 112/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o ukončení oprav:
Balkonové sestavy č.p. 187, stodůlka na dvoře OÚ, rekonstrukce šaten ZŠ, povrchy chodníků
kolem DPS, zpevnění povrchu parkoviště sídliště, havárie dešťové kanalizace sídliště.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
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12.4)

Jednání Senát ČR.
Usnesení UZ č. 113/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání starosty obce ve
výboru pro veřejnou správu o budoucnosti státní správy na obecních úřadech nižších typů –
kde vyslovil jednoznačný nesouhlas se záměrem likvidace výkonu státní správy (SÚ a
matriky) na úřadech nižších stupňů a tento byl zaznamenán v usnesení Výboru. Novela
stavebního zákona dosud nebyla po vrácení Senátem ve sněmovně projednána.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.5)
Projednávání nových jízdních řádů autobusové dopravy v obci.
Usnesení UZ č. 114/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o Projednávání nových
jízdních řádů autobusové dopravy v obci. Jízdní řády se nemění.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.6)
Žádost p. Jaromíra Švece o odprodej pozemků.
Usnesení UZ č. 115/2012 - Zastupitelstvo zamítá opakovanou žádost p. Jaromíra Švece o
odprodej p.p.č. 472/39 (1057 m2) a 472/40 (758 m2) z majetku obce pro další rozšiřování
firmy a konstatuje, že do doby konečného vyřešení ČOV Příšovice v dané oblasti nebude jiné
stanovisko vydávat.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.7)
Žádost Národního památkového ústavu ÚOP Liberec o finanční podporu.
Usnesení UZ č. 116/2012 - Zastupitelstvo vzhledem k finanční situaci obce zamítá žádost
Národního památkového ústavu ÚOP Liberec o finanční podporu propagace činnosti NPÚ.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.8)
Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Příšovice za školní rok 2011 – 2012.
Usnesení UZ č. 117/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti
Mateřské školy Příšovice za školní rok 2011 – 2012.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.9)
Nabídky na úpravu záhonu před DPS.
Usnesení UZ č. 118/2012 - Zastupitelstvo rozhodlo o zadání stavební úpravy palisádového
ohrazení záhonu před DPS společnosti Silnice Jičín za nabídkovou cenu 94.710,-- Kč vč.
DPH.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.10)
Nabídka na zahradnické úpravy záhonu u DPS.
Usnesení UZ č. 119/2012 - Zastupitelstvo rozhodlo o zadání zahradnické úpravy záhonu u
DPS – společnosti DIKE v nabídkové ceně 25.805,25 Kč + DPH.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
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12.11)
Nabídka na výsadbu zeleně na parkovišti na sídlišti
Usnesení UZ č. 120/2012 - Zastupitelstvo rozhodlo o zadání výsadby zeleně na parkovišti na
sídlišti – společnosti DIKE v nabídkové ceně 133.496,75 Kč + DPH.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
12.13)
Obsazení bytu č. 301 o velikosti 1+1 v DPS Příšovice.
Usnesení UZ č. 121/2012 - Zastupitelstvo rozhodlo o následujícím pořadí žadatelů pro
obsazení bytu č. 301 o velikosti 1+1 v DPS Příšovice. Pořadí: 1. Mitáš+Brůčková, 2.
Kostelňákovi, 3. Bernatovi, 4. Venclů, 5. Horákovi
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0

12.14)
Informace o vyhodnocení 1,5 měsíční spolupráce s Městskou policí Turnov.
– Viz příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 122/2012 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vyhodnocení 1,5
měsíční spolupráce s Městskou policí Turnov podle přílohy zápisu. Zastupitelstvo ukládá
starostovi obce zjistit ceny modulu pro vyhodnocování projíždění na červenou na vjezdovém
semaforu. Zastupitelstvo ukládá starostovi i nadále vyhodnocovat spolupráci s MP Turnov a
podávat informace.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0

Zapsal: Stanislav Polách

Podpis starosty:

Ověřovatelé: Tomáš Kvapil
Jaroslav Hujer
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