Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2013
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 24.4.2013 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 členů ZO – zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluvení: Polách Hruška, Prádler
Rezignace: Vacek
1) Zahájení.
2) Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Usnesení UZ č. 21/2013 - Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Ivanu
Laššovou a jako ověřovatele zápisu Jaroslava Appela a Jaroslava Hujera.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
3) Schválení programu zasedání.
Program :
- Zahájení
- Slib nového zastupitele
- Kontrola plnění usnesení
- Rozpočtová změna 1/2013
- Závěrečný účet Obce 2012
- Přezkum hospodaření obce 2012
- Účetní závěrka obce 2012
- Hospodářský výsledek MŠ 2012
- Hospodářský výsledek ZŠ 2012
- Projednání kontrolních zpráv
- Smlouvy
- Různé
- Informace starosty
- Diskuse
- Závěr
Usnesení UZ č. 22/2013 – Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle
pozvánky beze změn.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0

Program
4) Slib nového zastupitele.
P. Mgr. Lukáš Vacek, bytem Příšovice 172, rezignoval ke dni 6.3.2013 na mandát zastupitele
obce Příšovice. Prvním náhradníkem je pan Ondřej Kobosil, mandát zastupitele přijal a slib
by měl složit na dnešním zasedání zastupitelstva obce.
4.1) Doplnění členů finančního výboru - za ing. Vacka navrhnuta p. Hrnčířová.
Usnesení UZ č. 23/2013 – Zastupitelstvo schvaluje p. Hrnčířovou jako novou členku
finančního výboru.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel: 1
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5) Kontrola plnění usnesení.
P. Hušková - rehabilitace – uhradila veškeré dluhy. Rada obce pozastavila výkon
Usnesení ZO č. 145/2012, které ukládá dát jí výpověď z pronajatých prostor na ZS
Příšovice. Návrh starosty zastupitelstvu zrušit citované usnesení.
Usnesení UZ č. 24/2013 - Zastupitelstvo ruší své Usnesení č. 145/2012 ze dne 12.12.2012 o
výpovědi p. Huškové z prostor rehabilitace na zdravotním středisku Příšovice z důvodu
úhrady dlužných částek ke dni 6.2.2013.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č. 25/2013 – Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
6) Zpráva o jednání Rady od posledního jednání ZO tj. 30.1.2013.
Viz příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 26/2013 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o jednání Rady od posledního
zasedání tj. od 30.1.2013.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
7) Rozpočtová změna 1/2013.
Usnesení UZ č. 27/2013 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1 Rozpočtu Obce
Příšovice na rok 2013. Příjmy – 742.470,-- Kč, výdaje – 742.470,-- Kč v členění dle přílohy
zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
8) Závěrečný účet Obce 2012.
Usnesení UZ č. 28/2013 – Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet Obce Příšovice za rok
2012. Příjmy 18..581.678,33 Kč, výdaje 19..907.221,63 Kč, rozdíl – 1..325.543,30. Stav
finančních prostředků na běžných účtech 16..239.227,01 Kč, výše finančního majetku ve
státních dluhopisech 3..000.000,-- Kč. Dotace za rok 201 1..632.799,20. Hospodářský
výsledek je + 981.108,32 Kč po zdanění. Podrobný rozpis v příloze zápisu včetně komentáře.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
8.1) Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2012 – dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 29/2013 – ZO schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku Obce Příšovice za
rok 2012 a inventarizační zápis o této inventuře dle přílohy zápisu.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
9) Přezkum hospodaření obce 2012.
Usnesení UZ č. 30/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Příšovice za rok 2012 – provedenou KÚLK ve dnech
5.11.2012 a 18.3.2013 se závěrem Nebyly zjištěny chyby a nedostatky - bez výhrad. Dle
Přílohy zápisu.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
10)
Účetní závěrka obce 2012.
Usnesení UZ č. 31/2013 - Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku Obce Příšovice za rok
2012 – dle Přílohy zápisu.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel: 0
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Dostavila se členka ZO p. Bártová, počet přítomných členů ZO je nyní 12.

11)
Hospodářský výsledek MŠ 2012.
Usnesení UZ č. 32/2013 – ZO bere na vědomí Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ
Příšovice – dle Přílohy zápisu.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
11.1) MŠ Příšovice předkládá ke schválení hospodářský výsledek za rok 2012.
Usnesení UZ č. 33/2013 - Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek MŠ Příšovice za
rok 2012. Hospodářský výsledek činí 294.445,70 Kč. MŠ žádá o převedení této částky do
rezervního fondu a využití této částky pro podříznutí budovy, její izolaci a opravu omítky a
rozšíření chodníku podél severní části budovy. Dále na zakoupení lezecké stěny na svah.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12)
Hospodářský výsledek ZŠ 2012.
Usnesení UZ č. 34/2013 – ZO bere na vědomí Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
Příšovice – dle Přílohy zápisu.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
12.1) ZŠ Příšovice předkládá ke schválení hospodářský výsledek za rok 2012.
Usnesení UZ č. 35/2013 - Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek za rok 2012.
Hospodářský výsledek činí 174.303,75 Kč.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13)
Projednání kontrolních zpráv.
Výroční Zpráva OÚ Příšovice o poskytování informací v roce 2012 dle zákona
106/1999.
Usnesení UZ č. 36/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje Výroční Zprávu OÚ
Příšovice o poskytování informací v roce 2012 dle zákona 106/1999 dle přílohy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.1) Kontrolní a finanční výbor předložily kontrolní zprávy.
Usnesení UZ č. 37/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje zprávy kontrolního a
finančního výboru.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
13.2) Zpráva České školní inspekce o kontrole v Základní škole Příšovice.
Usnesení UZ č. 38/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o Zprávě České školní
inspekce o kontrole v Základní škole Příšovice ve dnech 22. – 24.1.2013 – bez závad a
vyslovuje poděkování ředitelce základní školy ing. Marii Poršové.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
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14)
Smlouvy.
14.1) Mapový systém GRAMIS.
Usnesení UZ č. 39/2013 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Smlouvy o technické podpoře se
společností ing. Václav Lepš, České Meziříčí na zajištění 4x ročně aktualizace digitálních
map katastrů obcí okruhu našeho stavebního úřadu. Cena 200 Kč za jedno katastrální území
(nyní 8) + 500 Kč za dopravu a instalaci – vše 4x ročně + DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem Smlouvy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.2) Mapový systém GRAMIS – nabídka modulu Pasporty.
Usnesení UZ č. 40/2013 – Zastupitelstvo souhlasí s návrhem Smlouvy se společností ing.
Václav Lepš, České Meziříčí na rozšíření mapového systému GRAMIS o modul Pasporty a
zhotovení digitálních pasportů místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení
a vpustí dešťové kanalizace. Celková cena za 38.000 Kč + DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem Smlouvy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.3) Návrh Dodatku č. 5 Rámcové smlouvy s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.
Usnesení UZ č. 41/2013 – Zastupitelstvo souhlasí s Návrhem Dodatku č. 5 Rámcové smlouvy
o nákupu a zpracování knih s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci na nákup knih pro rok
2013 do obecní knihovny Příšovice za 10.000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
Smlouvy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.4) Smlouva o zřízení věcného břemene na uložení vodovodní přípojky – Roušar.
Usnesení UZ č. 42/2013 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na
uložení vodovodní přípojky k RD na p.p.č. 413/9 v k.ú. Příšovice ve vlastnictví Josefa
Roušara, Bezručova 581, Turnov do pozemku p.p.č. 911/2 ve vlastnictví Obce Příšovice.
Smlouva je mezi smluvními stranami Obec Příšovice jako Povinný a Josef Roušar jako
Oprávněný. Smlouva je úplatná a cena za věcné břemeno je ve výši 100 Kč/m2 vč.
ochranného pásma dle zaměření skutečného stavu. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
Smlouvy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.5) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu rehabilitačního pracoviště.
Usnesení UZ č. 43/2013 – Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu
rehabilitačního pracoviště v budově Zdravotního střediska Příšovice č.p. 185 se Zdenou
Huškovou o zmenšení pronajímaného prostoru o jednu místnost. Nová cena pronájmu a
zálohy na služby je 4.019,-- Kč/měsíc. Další ujednání se nemění. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem Smlouvy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
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14.6) Smlouva o pronájmu pracoviště Výdejna oční optiky s firmou Petr Jiroš.
Usnesení UZ č. 44/2013 – Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu pracoviště Výdejna
oční optiky s firmou Petr Jiroš, Pod Stránkou 720, Turnov v budově Zdravotního střediska
Příšovice č.p. 185. Nájemné 3.091,20 Kč/rok, zálohy na služby ve výši 12.491,-- Kč/rok.
Doba pronájmu je na dobu neurčitou s platností od data dle dohody s nájemcem.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.7) Letní koncert – podařilo se zajistit Ilonu Csákovou.
Usnesení UZ č. 45/2013 – Zastupitelstvo schvaluje objednání Letního koncertu - Ilona
Csáková s hudební skupinou. Termín konání 8.6.2013 od 18 hodin na fotbalovém hřišti. Cena
do 100.000 Kč + DPH vč. dopravy, zvuku, aparatury apod. Musíme zajistit stan a občerstvení.
Objednávku zašleme na zprostředkovatele pí. Kratochvílová, Příšovice. Starosta zjistí
možnosti pronájmu stanu nebo jeho případnou koupi. Laššová zajistí 2 výčepy, 2 stánky, 3
slunečníky. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem objednávky.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.8) Projekt na prodloužení osvětlení ke Kravínu.
Usnesení UZ č. 46/2013 – Zastupitelstvo schvaluje zadání projektu na prodloužení veřejného
osvětlení v obci – VO a VR ke kravínu společnosti ELEKTROSERVIS Liberec dle jejich
nabídky v ceně 46.000 Kč + DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem objednávky.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
14.9) Internet do obecní knihovny – nabídka společnosti ADV NET Liberec – nabízejí
připojení 5GN-03 (10/4 Mbit ve standartní ceně 450 Kč/měsíc) zdarma, za možnost
prezentace v knihovně.
Usnesení UZ č. 47/2013 – Zastupitelstvo schvaluje připojení internetu do obecní knihovny –
dle nabídky společnosti ADV NET Liberec – připojení 5GN-03 (10/4 Mbit ve standartní ceně
450 Kč/měsíc) zdarma, za možnost prezentace v knihovně. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem Smlouvy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
15)
Různé.
15.1) Žádost ředitelky MŠ o schválení kriterií pro přijímací řízení.
Usnesení UZ č. 48/2013 – Zastupitelstvo schvaluje kriteria pro přijímací řízení do MŠ
Příšovice pro školní rok 2013 – 14 dle Přílohy.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
15.2) Žádost ředitelky MŠ o schválení úplaty za předškolní vzdělávání.
Usnesení UZ č. 49/2013 – Zastupitelstvo schvaluje úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ
Příšovice pro školní rok 2013 – 14 dle Přílohy ve výši 14 Kč/dítě/den.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
15.3) Informace o vyhodnocení přijímacího řízení dětí k umístění do MŠ.
Usnesení UZ č. 50/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vyhodnocení
přijímacího řízení dětí k umístění do MŠ ve školním roce 2013-2014. Přijato 13 dětí, nepřijato
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11. Loni přesto, že nebyly také děti přijaty v prvním kole tak se podařilo nakonec jejich
umístění jak v naší MŠ, tak i v okolních obcích. Letos bude pravděpodobnost podobného
stavu rovněž vysoká. Demografický výhled pro příští rok je takový, že bude vyrovnaný počet
žádostí a přijatých. Viz příloha.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
15.4) Zhodnocení dalších volných finančních prostředků na běžných účtech obce.
Usnesení UZ č. 51/2013 – Zastupitelstvo schvaluje, aby Rada v rámci vyššího zhodnocení
volných finančních prostředků na účtech Obce Příšovice operativně rozhodla o pořízení
spořících státních dluhopisů emitovaných v roce 2013 do maximální výše pořizovací hodnoty
nákupu 5.000.000,- Kč s maximální splatností 3 let a to za předpokladu, že výnos do
splatnosti bude minimálně 1,5 % p.a.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
15.5) Nákup traktoru – pojízdné sekačky.
Usnesení UZ č. 52/2013 – Zastupitelstvo schvaluje pro potřeby Obce nákup samojízdné
motorové sekačky typově odpovídající STARJET do maximální ceny 100.000 Kč. Výběrem
pověřuje Radu obce.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16)
Informace starosty.
16.1) Nezaměstnanost v obci v únoru 2013 je 7,7%. Celkem 57 nezaměstnaných.
Usnesení UZ č. 53/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí Informace z VPP: nezaměstnanost
v obci v únoru 2013 je 7,7 %. Celkem máme 57 nezaměstnaných.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.2) Hotová roleta na zdravotním středisku.
Usnesení UZ č. 54/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tom, že je hotová roleta
na zdravotním středisku. Celková cena je cca 138.844 Kč včetně dodatečných změn
v ovládání.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.3) Z bezpečnostních důvodů je potřeba nechat provést revize elektrospotřebičů
v DPS ve vlastnictví obyvatel DPS.
Usnesení UZ č. 55/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí, že Rada odsouhlasila, že
z bezpečnostních důvodů bude nově povinností obyvatel DPS nechat si provést revizi
vlastních elektrozařízení umístěných v prostorách DPS. Revize bude prováděna revizním
technikem elektrozařízení najatým Obcí. Tato povinnost bude promítnuta do nájemní
smlouvy, a to buď dodatkem (u stávajících smluv) nebo přímo do nových nájemních smluv.
Revize budou prováděny dle příslušné normy ČSN 331610. Náklady za revizi si bude platit
z 50 % nájemce příslušného bytu na základě Obcí vystavené faktury a z 50 % bude náklady
hradit Obec. Nájemcům bytů bude zaslán informační dopis a následně jim bude předložen
k podpisu dodatek smlouvy. Zastupitelstvo starostu pověřuje podpisy dodatků Smluv.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
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16.4) Výměna dveří do kadeřnictví č.p. 15.
Usnesení UZ č. 56/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí že Rada rozhodla o zadání výroby a
výměny vchodových dveří do provozovny kadeřnictví v našem č.p. 15 firmě Flanderka
Příšovice dle jejich nabídky v ceně 34.200 vč. DPH a montáže.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
Informace o dotacích.
16.5) Dotace 100.000 Kč prostřednictvím Mikroregionu Jizera na prodloužení
veřejného osvětlení v obci.
Usnesení UZ č. 57/2012 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o získání dotace 100.000
Kč prostřednictvím Mikroregionu Jizera na prodloužení veřejného osvětlení v obci.
Zastupitelstvo dotaci přijímá. Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s tím, že Rada
rozhodla o tom, že finanční prostředky budou použity na prodloužení osvětlení ke kravínu.
V současné době se na projektu již pracuje.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.6) Další dotaci – 30.000 Kč jsme získali z MPSV na provoz DPS.
Usnesení UZ č. 58/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o získání dotace 30.000
Kč z MPSV na provoz Domu s pečovatelskou službou. Zastupitelstvo dotaci přijímá.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.7) Informace o průběhu žádosti o dotaci na revitalizaci Příšovky a pramenišť.
Usnesení UZ č. 59/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu žádosti o dotaci
na revitalizaci Příšovky a pramenišť. Žádost získala akceptační číslo na SFŽP a je reálná
naděje na její získání. V případě získání dotace ji Zastupitelstvo přijímá.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.8) Informace o zamítnutí žádosti o dotaci Zelená úsporám na zateplení sokolovny.
Usnesení UZ č. 60/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o
dotaci Zelená úsporám na zateplení sokolovny.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.9) Dotace na zateplení sokolovny. Zkusili bychom ještě další kolo žádosti??
Usnesení UZ č. 61/2013 – Zastupitelstvo souhlasí se zadáním zakázky na zhotovení
energetického auditu a energetického štítku na budovu sokolovny v obci – č.p. 145
společnosti KEnergy s.r.o. Liberec dle jejich nabídky ze dne 4.4.2013 za 30.000 Kč + DPH +
následně po získání dotace a dalším vyhodnocení výsledku realizace další 2% z hodnoty
získané z vyúčtované dotace. Energetický audit a energetický štítek jsou nezbytné i pro další
využívání budovy. Stávající energetický audit je již pro potřebu žádosti o dotaci zastaralý a
vzhledem ke změně předpisů nepoužitelný. Zastupitelstvo rozhodlo i o tom, že v případě
vypsání dalšího kola přijímání žádostí na zateplení budov v majetku obcí Obec žádost
prostřednictvím stávajícího podavatele - společnosti Trojzemí - podá.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.10) Informace o stanovisku Libereckého kraje k žádosti o omezení provozu kamionů
na komunikaci 610/II.
Usnesení UZ č. 62/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o negativním stanovisku
Libereckého kraje k žádosti o omezení provozu kamionů na komunikaci 610/II a o jednání
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všech zainteresovaných stran dne 23.4.2013 na obecním úřadě. Ukládá starostovi dále situaci
řešit.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.11) Informace o Usnesení Nejvyššího soudu ČR o zamítnutí dovolání ing. Jiřiny
Pavlíkové, ing. Miloslava Chluma a ing. Antonína Chluma.
Usnesení UZ č. 63/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o Usnesení Nejvyššího
soudu ČR o zamítnutí dovolání ing. Jiřiny Pavlíkové, ing. Miloslava Chluma a ing. Antonína
Chluma proti Usnesení KS v Ústí nad Labem pobočka Liberec č.j. 30 Co 120/2012-180 ze
dne 29.6.2012, které se týkalo restitučního sporu o pozemky za Písečákem.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.12) Informace o jednáních ve věci koridoru pro budoucí železnici Praha – Liberec.
Usnesení UZ č. 64/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informace o jednáních ve věci
koridoru pro budoucí železnici Praha – Liberec na MMR a MD. Urgováno další jednání,
protože není stále žádný závěr … Kontaktována projekční kancelář IKP, zašlou termín
společného jednání.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.13) Je dokončena výstavba nových palisád kolem záhonů před DPS.
Usnesení UZ č. 65/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí dokončení výstavby nových palisád
kolem záhonů před DPS společností Silnice Jičín v ceně 78.925,-- Kč + DPH dle Smlouvy.
Bude následovat doplnění hlíny a osázení společností DIKE Příšovice.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.14) Bylo zahájeno jednání o výjimce z ochrany živočichů pro Povodí Labe pro účely
odstranění nánosů v řece Jizeře.
Usnesení UZ č. 66/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí, že bylo KÚ Libereckého kraje
zahájeno jednání o výjimce z ochrany živočichů pro Povodí Labe pro účely odstranění nánosů
v řece Jizeře. Obec Všeň je proti přetěžování Jizery z důvodu obav před poškozením základů
mostu.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.15) Informace o společnosti SEVEROTRANS.
Usnesení UZ č. 67/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí Informace o společnosti
SEVEROTRANS, jejímiž jsme akcionáři – dle přílohy zápisu není společnost v dobrém
ekonomickém stavu a společnost sama na sebe podala insolvenční návrh. Zastupitelstvo
ukládá starostovi obce získat další informace potřebné pro posouzení situace.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.16) Zpráva o udržitelnosti projektu Systém odvracení ohrožení a poskytování
pomoci v Euroregionu Nisa.
Usnesení UZ č. 68/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o udržitelnosti projektu
Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa a její akceptací na
CRR. Zastupitelstvo bere na vědomí, že dne 21.5. bude jednotkou Příšovice spolu s HZS a
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dalšími složkami IZS organizováno cvičení m.j. také všech partnerů zúčastněných na
projektu. Zastupitelstvo schvaluje úhradu nákladů jednotky Příšovice spojených s organizací
tohoto cvičení a s úhradou nákladů na občerstvení pro účastníky.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.17) Přehled o cenách elektrické energie nakoupené na burze – porovnání.
Usnesení UZ č. 69/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že po nákupu elektrické
energie se její cena snížila v porovnání s minulým dodavatelem o 19,4 %. Zastupitelstvo
ukládá starostovi a místostarostovi zajistit i nadále nákupy elektrické energie na burze ve
spolupráci se statutárním městem Liberec.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.18) Závěrečné vyhodnocení akce Království her aneb Hřiště za obrázek.
Usnesení UZ č. 70/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že bylo z MMR doručeno
Závěrečné vyhodnocení akce Království her v Příšovicích aneb Hřiště za obrázek s výsledkem
v pořádku.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16.19) Ukončení převodu části kanalizace a vodovodu v obci (Cecilka) na SVS.
Usnesení UZ č. 71/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o ukončení letitého
převodu části kanalizace a vodovodu v obci (Cecilka) na SVS – Obci bude doplaceno 435.200
Kč.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
16/20) Informace o stavu KPÚ.
Usnesení UZ č. 72/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stavu KPÚ – 28.3.2013
bylo na obecním úřadě jednání projektantů KPÚ, Státního pozemkového úřadu, Povodí Labe
a Obce ke stavu KPÚ – bylo konstatováno, že stále nepokračují potřebným tempem a byly
uloženy konkrétní časové limity pro plnění.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel: 0
Probíhá konečně oprava komunikace 610/II
Zapsala: Ivana Laššová
Ověřovatelé: Jaroslav Appel
Jaroslav Hujer

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.

Vyvěšeno: 26.4.2013
Sejmuto: 11.5.2013
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