Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 3/2013
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 3.7.2013 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 členů ZO – zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluveni: Bártová, Hrnčířová
Gratulace p. Ivě Laššové.
Drbohlav – podpis na čestné prohlášení.
1)

Zahájení.

2)
Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Usnesení UZ č. 73/2013 - 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
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti rady
Rozpočtová změna 2/2013
Závěrečný účet Mikroregionu Jizera
Zpráva o hospodaření Mikroregionu Jizera za rok 2012
Projednání realizace akcí v roce 2013
Smlouvy
Různé
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Usnesení UZ č. 74/2013 – Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle
pozvánky beze změn.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
4)
Kontrola plnění usnesení.
Usnesení UZ č. 75/2013 – Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 1
5)

Zpráva o jednání Rady od posledního jednání ZO, tj. 24.4.2013.
Viz příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 76/2013 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o jednání Rady od posledního
zasedání tj. od 24.4.2013.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
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Rozpočtová změna č. 2/2013.
Rozpočtová změna č. 2 Rozpočtu Obce Příšovice na rok 2013. Příjmy +3..263.000,Kč, výdaje +3..263.000,-- Kč v členění dle Přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 77/2013 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2 Rozpočtu Obce
Příšovice na rok 2013. Příjmy +3..263.000,-- Kč, výdaje +3..263.000,-- Kč v členění dle
Přílohy zápisu.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
6)

6.1) Vývoj hospodaření Obce za období 1 – 5 / 2013 – příjmy 8..588.897,06 Kč,
výdaje 9..295.727,17 Kč, výsledek -706.830,11 Kč. Ve výdajích je započítán
nákup povodňových dluhopisů ČR za 3..000.000,-- Kč.
Usnesení UZ č. 78/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí vývoj hospodaření Obce za období 1
– 5 / 2013 – příjmy 8..588.897,06 Kč, výdaje 9..295.727,17 Kč, výsledek -706.830,11 Kč. Ve
výdajích je započítán nákup povodňových dluhopisů ČR za 3..000.000,-- Kč dle přílohy.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
6.2) Vývoj daňových příjmů Obce za období 1–5/2013 a porovnání s roky 2011 a
2012
Usnesení UZ č. 79/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí vývoj daňových příjmů Obce za
období 1 – 5 / 2013 a porovnání s roky 2011 a 2012 dle přílohy.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
7)
Závěrečný účet Mikroregionu Jizera.
Usnesení UZ č. 80/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizera
za rok 2012 dle přílohy zápisu.

Pro:

13

Proti: 0

Zdržel: 0

8)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizera za rok
2012.
Usnesení UZ č. 81/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření
DSO Mikroregion Jizera za rok 2012 dle přílohy zápisu.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
9)

Projednání realizace akcí v roce 2013.
Rekonstrukce parku u zdravotního střediska – je reálná možnost získat dotaci ve
výši 15.000 EUR (cca 390.000 Kč) na rekonstrukci parku u zdravotního
střediska prostřednictvím Euroregionu Nisa – zadáno dokončení projektu
společnosti DIKÉ Příšovice, následně bude výběrové řízení. Náš podíl bude min.
100.000 Kč. Zažádáme o dotaci na projekt nazvaný Park smíření?
Rekonstrukce parku u zdravotního střediska – dotace ve výši 15.000 EUR (cca
390.000 Kč) na rekonstrukci parku u zdravotního střediska prostřednictvím
Euroregionu Nisa – přepracován projekt na jiné zadání – turistické místo,
následně bude oběhové řízení na projednání žádosti. Náš podíl bude min.
100.000 Kč.
Usnesení UZ č. 82/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci Projektu na rekonstrukci
parku naproti zdravotnímu středisku a o změně zadání projektu na rekonstrukci parku na
Doplnění turistického místa. Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na akci Doplnění
turistického místa v Příšovicích u zdravotního střediska prostřednictvím Euroregionu Nisa ve
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výši 15.000 EUR (cca 390.000 Kč) a schvaluje předpokládaný podíl obce v minimální výši
100.000 Kč na realizaci akce. Zastupitelstvo vyslovuje souhlas s případným přijetím dotace.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
9.1)

Stručná rekapitulace akcí pro letošní rok.
Č.p. 187 - výtah, zábradlí a balkony.
Sídliště – parkoviště a dopravní značení.
Celá obec – dopravní značení.
Komunikace k Písečáku – oprava.
DPS – balkony, zeleň, značení parkoviště.
Sokolovna – okna.
ZS – 2x dveře.
MŠ - podřezání budovy, opravy podezdívky, chodník.
ZŠ - 1x dveře, chodník, rozběhová dráha.
U Kravína – VO a VR.
Park – rekonstrukce.
Obec – rybník a prameniště Příšovky.
Č.p. 15 Jednota – střecha a plášť budovy přístavba.
Záznamové zařízení na semafor.
Usnesení UZ č. 83/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí rekapitulaci akcí pro letošní rok: Čp.
187 – výtah, zábradlí a balkony; sídliště – parkoviště a dopravní značení; celá obec – dopravní
značení; komunikace k Písečáku – oprava; DPS – balkony, zeleň, značení parkoviště;
sokolovna – okna; ZS – 2x dveře; MŠ – podřezání budovy, opravy podezdívky, chodník; ZŠ –
1x dveře, chodník, rozběhová dráha; U kravína – VO a VR; park – rekonstrukce; obec –
rybník a prameniště Příšovky; čp. 15 Jednota – střecha a plášť budovy, přístavba; záznamové
zařízení na semafor.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
9.2) Jak to udělat s vyhodnocením nabídek a schválením zhotovitelů u jednotlivých
akcí?
Možnost a) svolat další zastupitelstvo v době prázdnin.
Možnost b) Schválit akce a delegovat pravomoc rozhodnout Radě o vyhodnocení
nabídek a schválení zhotovitelů.
Usnesení UZ č. 84/2013 - Zastupitelstvo deleguje pravomoc Radě obce v období prázdnin
rozhodnout o vyhodnocení nabídek a schválení zhotovitelů na jednotlivé akce pro letošní rok.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
9.3) Okna sokolovna - je hotov projekt na výměnu oken v přísálí sokolovny +
dozdění atd. (zpracoval ing.arch. Bordovský). Předpokládané ceníkové náklady
cca 450.000 Kč vč. zateplení.
Usnesení UZ č. 85/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tom, že je hotov projekt
na výměnu oken v přísálí sokolovny + dozdění atd. (zpracoval ing.arch. Bordovský).
Předpokládané ceníkové náklady cca 450.000 Kč vč. zateplení. Zastupitelstvo rozhodlo o
zadání poptávky na provedení prací min. 3 zhotovitelům – jedná se o zakázku s předpokladem
ceny do 500.000 Kč + DPH.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
9.4) Je připraven výčet výměr na opravdu povrchů parkoviště na sídlišti. Nyní bude
zadáno poptávkové řízení. Jedná se o akci do 500.000 Kč + DPH.
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Usnesení UZ č. 86/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tom, že je hotov výčet
výměr na opravdu povrchů parkoviště na sídlišti. Zastupitelstvo rozhodlo o zadání poptávky
na provedení prací min. 3 zhotovitelům – jedná se o zakázku s předpokladem ceny do
500.000 Kč + DPH.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
9.5) Ve spolupráci s projektantem p. Brzákem se přepracovává záměr na opravu
střechy budovy a přístavků u č.p. 15 – prodejna Jednota. Podle původního zadání
vychází položková cena na cca 3,5 mil. Kč.
Usnesení UZ č. 87/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tom, že ve spolupráci
s projektantem p. Brzákem se přepracovává záměr na opravu střechy budovy a přístavků u
č.p. 15 – prodejna Jednota. Podle původního zadání vychází položková cena na cca 3,5 mil.
Kč.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
9.6) Informace o revizi stavu balkonů DPS, vlhkosti v MŠ a střechy budovy a
přístavků u č.p. 15 – prodejna Jednota. – dle Přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 88/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o revizi stavu balkonů
DPS, vlhkosti v MŠ a střechy budovy a přístavků u č.p. 15 – prodejna Jednota. – dle Přílohy
zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí, že Rada rozhodla o zadání projektových prací na
odstranění vlhkosti spodní stavby MŠ ( projekt za 30.000 Kč + DPH ) a rozpočtu a dalšího
stupně projektu včetně řemesel na přístavbu a opravu objektu č.p. 15 – prodejna Jednota (
rozpočet 8.540,-- + DPH a další stupeň projektové dokumentace 50.000 Kč + DPH ), dle
nabídky společnosti TOP Design – viz Příloha Zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí, že
Rada rozhodla, že balkony v DPS budou prozatím opraveny provizorně tak, aby se zamezilo
další degradaci.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
9.7) Informace o stavu žádosti o dotaci na revitalizaci pramenišť – SFŽP rozhodl o
přidělení dotace na Revitalizaci Příšovky I. Etapa v intencích celkové náklady
3..054.790,-- Kč, uznatelné náklady 2..120.493,-- Kč, požadovaná dotace
z ERDF 1..378.230,-- Kč, požadovaná dotace ze SFŽP 106.024,--, požadovaná
podpora ze SFŽP 106.024,-- Kč. Nyní bude následovat zajištění stavebního
povolení (zajistí VRV Praha v rámci inženýrské činnosti stanovené Smlouvou) a
musí být dodatečně zhotovena projektová dokumentace pro provedení stavby,
která je nutná jako podklad pro výběr zhotovitele podle nové vyhlášky č.
230/2012, a která z důvodu neexistence vyhlášky nebyla zahrnuta do původní
Smlouvy. Cena za dokumentaci bude 75.000 Kč a ve výši 45.000 Kč to bude
uznatelný výdaj. Dále bude potřeba vzhledem k posunu termínu schvalovacího
procesu na SFŽP podepsat dodatek ke Smlouvě s VRV o posunu termínů pro
dokončování jednotlivých kroků, neboť vydání Stavebního povolení bylo
předpokládáno k 31.5.2013. Viz příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 89/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stavu žádosti o dotaci na
revitalizaci pramenišť – SFŽP rozhodl o přidělení dotace na Revitalizaci Příšovky I. Etapa
v intencích celkové náklady 3..054.790,-- Kš, uznatelné náklady 2..120.493,-- Kč,
požadovaná dotace z ERDF 1..378.230,-- Kč, požadovaná dotace ze SFŽP 106.024,--,
požadovaná podpora ze SFŽP 106.024,-- Kč. Nyní bude následovat zajištění stavebního
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povolení (zajistí VRV Praha v rámci inženýrské činnosti stanovené Smlouvou) a zhotovení
projektové dokumentace pro provedení stavby.
Zastupitelstvo schvaluje zadání projektová dokumentace pro provedení stavby společností
projektová dokumentace pro provedení stavby projektová dokumentace pro provedení stavby
tak, aby byla naplněna litera nové vyhlášky č. 230/2012 (nebyla v době schvalování Smlouvy
potřebná). Cena za dokumentaci bude 75.000 Kč + DPH a ve výši 45.000 Kč + DPH to bude
uznatelný výdaj. Zastupitelstvo schvaluje příslušnou Smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Vzhledem k posunu termínu schvalovacího procesu na SFŽP je nutno podepsat dodatek ke
Smlouvě s VRV o posunu termínů pro dokončování jednotlivých kroků, neboť vydání
Stavebního povolení bylo předpokládáno k 31.5.2013. Zastupitelstvo schvaluje příslušný
dodatek č. 2 Smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Vše viz Příloha zápisu.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
10)

Smlouvy.
Společnost BIMONT žádá v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce a.s. o
schválení Smlouvy o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a o právu
stavby na položení přípojky NN podél komunikace p.p.č. 420/3 (majitel
Linhart, Jirsák, Jirsák) s napojením na našem p.p.č. 420/2 v délce 2m. Navrhují
úplatu za věcné břemeno ve výši 1000 Kč.
Usnesení UZ č. 90/2013 – Zastupitelstvo schvaluje žádost společnosti BIMONT v zastoupení
společnosti ČEZ Distribuce a.s. o schválení Smlouvy o Smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene a o právu stavby na položení přípojky NN podél komunikace p.p.č. 420/3 (majitel
Linhart, Jirsák, Jirsák) s napojením na našem p.p.č. 420/2 v délce 2m. Úplata za věcné
břemeno ve výši 1000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
10.1)

Žádost společnosti FINAL s.r.o. Příšovice 177 o směnu pozemků na základě
geometrického plánu 619-38/2012 ze dne 11.6.2012. Obec by směnila ze svého
majetku p.p.č. 170/31 o ploše 73 m2 a dostala by p.p.č. 170/30 plocha 52 m2,
170/29 plocha 37 m2 a 170/28 o ploše 198 m2 vše v k.ú. Příšovice. Celkově
tedy bychom měnili našich 73 m2 za 287 m2 z majetku spol. FINAL.
Usnesení UZ č. 91/2013 – Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu se společností FINAL
s.r.o. Příšovice 177 o směnu pozemků na základě geometrického plánu 619-38/2012 ze dne
11.6.2012. Obec smění ze svého majetku p.p.č. 170/31 o ploše 73 m2 a dostane p.p.č. 170/30
plocha 52 m2, 170/29 plocha 37 m2 a 170/28 o ploše 198 m2 vše v k.ú. Příšovice. Celkově
tedy měníme našich 73 m2 za 287 m2 z majetku spol. FINAL. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem Smlouvy.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
10.2)

Žádost společnosti Spokojený domov na smluvní dohodu o spolupráci a
partnerství při poskytování sociálních služeb – pečují o našeho občana na
vozíku v č.p. 176. Finanční účast obce stejná jako v roce 2012, tj. 12.500 Kč na
poskytování terénních sociálních služeb minimálně jednomu obyvateli Obce.
Usnesení UZ č. 92/2013 – Zastupitelstvo schvaluje smluvní dohodu se společností Spokojený
domov Mnichovo Hradiště o spolupráci a partnerství při poskytování sociálních služeb –
pečují o našeho občana na vozíku v č.p. 176. Finanční účast obce stejná jako v roce 2012, tj.
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12.500 Kč na poskytování terénních sociálních služeb minimálně jednomu obyvateli Obce.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
10.3) Návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem tepelného hospodářství a
výkon dalších práv a povinností ze dne 26.11.2001 mezi Obcí a společností
Warmnis o tom, že nájemní vztah bude trvat nejméně do 31.12.2014 z důvodu
nákupu plynu na další období
Usnesení UZ č. 93/2013 – Zastupitelstvo schvaluje Návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na
pronájem tepelného hospodářství a výkon dalších práv a povinností ze dne 26.11.2001 mezi
Obcí a společností Warmnis o tom, že nájemní vztah bude trvat nejméně do 31.12.2014
z důvodu nákupu plynu na další období. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
dodatku č. 4.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel: 0
18.00 hodin – změna zapisovatele, zapisovatelem se stává p. Polách, snížil se počet
přítomných zastupitelů na 12, odešla p. Laššová.
10.4) Návrh nájemní Smlouvy mezi Obcí Příšovice a 1.turnovskou chráněnou dílnou
o.s. Turnov na pronájem 49 m2 z pozemku 416/4 v k.ú. Příšovice pro přístup na
jejich pronajatý pozemek. Jedná se o pruh o šíři 1m a délce 49 m. Návrh nájemní
částky 1.000 Kč / rok bez DPH.
Usnesení UZ č. 94/2013 – Zastupitelstvo schvaluje Návrh nájemní Smlouvy mezi Obcí
Příšovice a 1.turnovskou chráněnou dílnou o.s. Turnov na pronájem 49 m2 z pozemku 416/4
v k.ú. Příšovice pro přístup na jejich pronajatý pozemek. Jedná se o pruh o šíři 1m a délce 49
m. Návrh nájemní částky 1.000 Kč / rok bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem Smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
10.5) Smlouva se společností SVS a.s. Teplice na odprodej podtlakové splaškové
kanalizace I. a II. etapa vybudované v obci v letech 1999 až 2002.
Dne 27.8.2003 byla Obcí podepsána se společností SVS a.s. Teplice Smlouva o
spolufinancování akce Kanalizace Příšovice I. a II. etapa – viz Příloha zápisu.
Na základě této Smlouvy bylo obci zálohově v srpnu 2003 vyplaceno 1.562.000
Kč jako 80% ní podíl na celkové částce s tím, že zbytek (390.000 KČ) bude
uhrazen po převodu do majetku SVS a.s. Dosud se nepodařilo získat od MF a
SFŽP souhlas s převodem kanalizace na jiný subjekt. Letos vypršela 10ti letá
lhůta stanovená jako blokační pro převod dotované stavby a je tedy možno
uzavřít kupní Smlouvu.
Tato Kupní smlouva je nyní předložena i se soupisem předávaného majetku ke
schválení zastupitelstvu.
Usnesení UZ č. 95/2013 – Zastupitelstvo schvaluje Kupní smlouvu se společností SVS a.s.
Teplice, Přítkovská 1689 na odprodej stavby Příšovice – podtlaková kanalizace I. a II. etapa
včetně přílohy č. I - Zápis o předání a převzetí stavby - vše dle přílohy zápisu. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.
Usnesení č. 3/2013 z veřejného zasedání
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Zdržel: 0

10.6)

Poskytování služeb BOZP a PO – jako výhodnější byla vyhodnocena nabídka
společníků Vejrová, Hlošková a Břiška z Mladé Boleslavi. Návrh starosty
uzavřít Smlouvu.
Usnesení UZ č. 96/2013 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytování služeb BOZP, PO
a HP se společníky Vejrová, Hlošková a Břiška z Mladé Boleslavi.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11)

Různé.
Žádost pí Pavly Stejskalové o pronájem, případně odprodej části p.p.č. 21/1
v majetku obce dle nákresu – prostor o šíři budovy a délce 10 m přiléhající
k prodejně Večerka na sídlišti na st.p.č. 487. Pozemek by měl být využit pro
bezbarierový přístup do prodejny a terasu pro občerstvení. Dále požaduje
možnost provést stavbu chodníku na našem p.,p.č. 28 dle nákresu pro zmíněný
přístup z chodníku k prodejně.
Usnesení UZ č. 97/2013 – Zastupitelstvo předběžně bere na vědomí žádost pí Pavly
Stejskalové o pronájem, případně odprodej části p.p.č. 21/1 v majetku obce dle nákresu –
prostor o šíři budovy a délce 10 m přiléhající k prodejně Večerka na sídlišti na st.p.č. 487.
Pozemek by měl být využit pro bezbarierový přístup do prodejny a terasu pro občerstvení.
Zastupitelstvo doporučuje pro jednání: koupit p.p.č. 21/4 (6 m2) ve vlastnictví pí Pavly
Stejskalové. Doporučuje omezit rozměr plochy požadované k odprodeji na: šíře budovy x
délka 6 m (tedy cca 78 m2) a tu nabídnout pí Stejskalové ke koupi za cenu 100 Kč (+
eventuálně DPH)/m2 + náklady na geometrický plán a zapsání pozemků na katastr.
Zastupitelstvo na základě doporučení Rady schvaluje umožnit žadatelce stavbu přístupového
chodníku dle nákresu na obecním p.p.č. 28 o minimální šíři 150 cm, zámková dlažba,
ohraničení sadovými obrubníky.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.1) Koncert Ilony Csákové – proběhl v sobotu 8.6. za pomoci Sboru dobrovolných
hasičů Příšovice, části zastupitelů obce a zaměstnanců obce. Náklady 116.650,- Kč, výtěžek vstupného je 26.505,-- Kč. Navrhuji dát vstupné jako dar obci
Těchlovice u Děčína v Ústeckém kraji postižené povodněmi a přidat k tomu i
podíl Obce. Je na zváženou, kolik. Navrhuji odsouhlasit zastupitelstvu částku
50.000 Kč. Obec Těchlovice je podle svého předběžného vyjádření použije
buď na nákup elektrocentrál, nebo jako příspěvek obyvatelům jednotlivých
poničených domů.
Usnesení UZ č. 98/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uskutečněném koncertu
dne 8.6.2013. Zastupitelstvo vyslovuje poděkování všem, kteří se na organizaci podíleli,
členům Zastupitelstva obce, pracovníkům obecního úřadu a Sboru dobrovolných hasičů Obce
Příšovice.
Zastupitelstvo rozhodlo, že částka, která se vybrala na vstupném, bude předána jako dar obci
Těchlovice u Děčína v Ústeckém kraji postižené povodněmi.
Zastupitelstvo rozhodlo darovat obci Těchlovice u Děčína k vybrané částce dalších 50.000 Kč
jako dar.
Obec Těchlovice finanční prostředky podle svého předběžného vyjádření použije buď na
nákup elektrocentrál, nebo jako příspěvek obyvatelům jednotlivých poničených domů.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem darovací Smlouvy.
Zastupitelstvo kladně zvážilo pokračování v tradici letních koncertů.
Usnesení č. 3/2013 z veřejného zasedání
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11.2) Energetické štítky – nutno u budov nad 500 m2 ve správě Obce.
Usnesení UZ č. 99/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nutnosti nechat zhotovit
energetické štítky u budov nad 500 m2 ve správě Obce. Zastupitelstvo ukládá místostarostovi
p. Poláchovi vyhotovit přesný přehled budov, případně prostorů, u kterých je to nutno udělat,
zadat poptávku na min. 3 zhotovitele a následně Radě rozhodnout o zadání zhotovení.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.3) Kontroly:
OIBP Liberec zaměřena na výtah v DPS – drobné závady. HZS LK – požární
dokumentace DPS – drobné závady administrativního charakteru – výsledky
obou kontrol napraveny dodavatelsky a příslušné zprávy odeslány v termínech
na příslušná pracoviště.
Usnesení UZ č. 100/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o tom, že závady z
uskutečněných kontrol - OIBP Liberec zaměřena na výtah v DPS – drobné závady. HZS LK –
požární dokumentace DPS – drobné závady administrativního charakteru byly napraveny
dodavatelsky a příslušné zprávy odeslány v termínech na příslušná pracoviště.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.4) Řád veřejného pohřebiště na území obce Příšovice – k projednání dle Přílohy.
Rada navrhuje zvýšit cenu poplatku za hrobové místo ze stávajících 7
Kč/m2/rok na 20 Kč/m2/rok, dvournové místo v kolumbáriu ze stávajících 100
Kč/rok na 150 Kč/rok, čtyřurnové místo v kolumbáriu ze stávajících 200
Kč/rok na 300 Kč/rok. Zvýšit poplatek za odvoz odpadků, údržbu hřbitova a
další náklady za stávající paušální částky 100 Kč/rok/ 1 hrobové místo či
schránku v kolumbáriu? Návrh Hřbitovního řádu pak schválí Krajský úřad
Libereckého kraje. Viz příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 101/2013 – Zastupitelstvo schvaluje zvýšení částek stanovených v hřbitovním
řádu Obce Příšovice ze stávajících: Cena poplatku za hrobové místo ze stávajících 7
Kč/m2/rok na 20 Kč/m2/rok, dvournové místo v kolumbáriu ze stávajících 100 Kč/rok na 150
Kč/rok, čtyřurnové místo v kolumbáriu ze stávajících 200 Kč/rok na 300 Kč/rok a poplatek za
odvoz odpadků, údržbu hřbitova a další náklady za stávající paušální částky 100 Kč/rok/ 1
hrobové místo či schránka v kolumbáriu zůstává zachován.
Zastupitelstvo schvaluje návrh Hřbitovního řádu Obce Příšovice v upraveném znění dle
přílohy zápisu. Návrh Hřbitovního řádu bude předložen KHS LK a Krajskému úřadu
Libereckého kraje.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.5) Žádost Dašeny Havelkové Příšovice 105 o stanovisko, zda by jí Obec odprodala
část p.p.č. 263/6 (žádaná výměra 196 m2) pro případné zájemce o koupi jejich
domu.
Usnesení UZ č. 102/2013 – Zastupitelstvo neschválilo odprodej části p.p.č. 263/6 p. Dašeně
Havelkové, Příšovice 105, pro případné zájemce o koupi jejich domu.
Usnesení č. 3/2013 z veřejného zasedání
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12)

Informace starosty.
Hotové dveře do kadeřnictví č.p. 15.
Hotový nový zámek do kolumbária a od 21.5.2013 se budova z bezpečnostních
důvodů denně zamyká – provádí na základě dohody pí Zvoníčková – večer
zamykáno v cca 20 hodin a ráno odmykání v cca 6 hodin.
Provádí se ošetření stromů alej u hřbitova – firma Na Strom – včetně likvidace,
k tomu suchý modřín u školy a prořez větví kolem el. vedení v parku.
Je realizován odprodej další části vodovodu a kanalizace v obci společnosti
SVS Teplice – inkasováno 435.200 Kč.
Dodělává se projekt rozšíření VO a VR ke kravínu.
Hotové opravy komunikací ve vlastnictví obce systémem TURBO ve
spolupráci s TS Turnov – cena zatím 120.000 Kč, o prázdninách bude potřeba
ještě opravy dokončit na cestě k Písečákům.
Zakoupené státní spořící dluhopisy dle usnesení ZO č. UZ 51/2013 ze dne
24.4.2013 a Rady č. UR 104/2013 ze dne 6.5.2013. V hodnotě 3..000.000 Kč.
Provedena oprava závad výtahu v DPS zjištěných při kontrole Oblastního
inspektorátu práce Liberec dne 2.5.2013.
Zakoupena sekačka.
Proběhlo cvičení HZS LK zaměřené na součinnost a nácvik záchranných prací
při povodních.
Usnesení UZ č. 103/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí tyto informace: Hotové dveře do
kadeřnictví č.p. 15. Hotový nový zámek do kolumbária a od 21.5.2013 se budova
z bezpečnostních důvodů denně zamyká – provádí na základě dohody pí Zvoníčková – večer
zamykáno v cca 20 hodin a ráno odmykání v cca 6 hodin. Provádí se ošetření stromů alej u
hřbitova – firma Na Strom – včetně likvidace, k tomu suchý modřín u školy a prořez větví
kolem el. vedení v parku. Dále realizován odprodej další části vodovodu a kanalizace v obci
společnosti SVS Teplice – inkasováno 435.200 Kč. Dodělává se projekt rozšíření VO a VR ke
kravínu. Hotové opravy komunikací ve vlastnictví obce systémem TURBO ve spolupráci
s TS Turnov – cena zatím 120.000 Kč, o prázdninách bude potřeba ještě opravy dokončit na
cestě k Písečákům. Zakoupené státní spořící dluhopisy dle usnesení ZO č. UZ 51/2013 ze dne
24.4.2013 a Rady č. UR 104/2013 ze dne 6.5.2013. V hodnotě 3..000.000 Kč. Provedena
oprava závad výtahu v DPS zjištěných při kontrole Oblastního inspektorátu práce Liberec dne
2.5.2013. Zakoupena sekačka. 21.5.2013 proběhlo cvičení HZS LK zaměřené na součinnost a
nácvik záchranných prací při povodních.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.1) Vybagrováno a vyčištěno rameno Příšovky, vyčištěny struhy, srovnán terén u
Cecilky a vybudovány dopadové plochy u starého dětského hřiště na sídlišti
(požadavek vyplynul z revize). Hotová oprava výtahu v DPS – závady z nálezu
OIBP Liberec. Hotové opravy autobusových čekáren v obci – popraskané
střešní desky – provedla firma Stříbrný. Zadáno oddělení pozemku z p.p.č.
21/1 – terasa pro občerstvení u stánku na sídlišti. Provádí se doplnění
dokumentace požárních nebezpečí v DPS – nález kontroly HZS LK.
Dokončeno sázení další části stromořadí k Písečáku – náhradní výsadba
společnosti Interma.
Usnesení UZ č. 104/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uskutečněných
pracech - vybagrováno a vyčištěno rameno Příšovky, vyčištěny struhy, srovnán terén u
Usnesení č. 3/2013 z veřejného zasedání
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Cecilky a vybudovány dopadové plochy u starého dětského hřiště na sídlišti (požadavek
vyplynul z revize). Hotová oprava výtahu v DPS – závady z nálezu OIBP Liberec. Hotové
opravy autobusových čekáren v obci – popraskané střešní desky – provedla firma Stříbrný.
Zadáno oddělení pozemku z p.p.č. 21/1 – terasa pro občerstvení u stánku na sídlišti. Provádí
se doplnění dokumentace požárních nebezpečí v DPS – nález kontroly HZS LK. Dokončeno
sázení další části stromořadí k Písečáku – náhradní výsadba společnosti Interma.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.2) Optimalizace nákladů na telekomunikace – mobilní telefony a pevné linky OÚ
a DPS – dle vyhodnocení. Mobilní služby – měsíční suma za 11 telefonních
čísel - nabídka O2 2558,-- Kč, T-Mobile 2.736,-- Kč, Vodafone 1.481,-- Kč
(vše vč. DPH). Vodafone nabídl i optimalizaci nákladů na pevné linky na
obecním úřadě a služebních hovorů v DPS – nyní jsou tyto náklady cca 16.000
Kč / měsíc a po optimalizaci by činily cca 4773,-- Kč. Celková předpokládaná
úspora na mobilních číslech bude činit 2015,-- Kč/měsíc a na pevných linkách
cca 10.000,-- Kč/měsíc. Celková předpokládaná úspora za rok tedy činí cca
140.000,-- Kč.
Usnesení UZ č. 105/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí optimalizaci nákladů na hlasové
služby telefonních operátorů pro potřeby Obce - nabídky telefonních operátorů na
poskytování mobilních telefonních služeb dle přílohy - měsíční suma za 11 telefonních čísel nabídka O2 2558,-- Kč, T-Mobile 2.736,-- Kč, Vodafone 1.481,-- Kč (vše vč. DPH). Rada
rozhodla o podepsání Smlouvy na dodávku mobilních telefonních služeb na dva roky se
společností Vodafone dle jejich nabídky ze dne 12.6.2013. Rada rozhodla i o podepsání
Smlouvy na dodávku optimalizovaných hlasových služeb pro pevné linky na Obecním úřadě
a služební části DPS dle nabídky společnosti Vodafone ze dne 12.6.2013.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.3) Porovnání vývoje cen tepla vyráběného v centrální obecní kotelně –
vyhodnocení stavu po doplnění kogenerační jednotky.
Usnesení UZ č. 106/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vývoji cen tepla
vyráběného v centrální obecní kotelně – vyhodnocení stavu po doplnění kogenerační
jednotky. Podklad – viz Příloha zápisu.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.4) Informace o jednání náměstků MMR (Kalous) a MD (Hampl) dne 17.6.2013 o
rozporu týkajícího se trasy rychlostní železnice Praha – Liberec přes katastr
Obce a zejména pak rezerv pro její umístění – došlo k dohodě ve smyslu
nabídky MMR. Přesné znění – viz Příloha zápisu. Nyní se již pracuje na
dokončení územního plánu obce.
Usnesení UZ č. 107/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání náměstků
MMR (Kalous) a MD (Hampl) dne 17.6.2013 o rozporu týkajícího se trasy rychlostní
železnice Praha – Liberec přes katastr Obce a zejména pak rezerv pro její umístění – došlo
k dohodě ve smyslu nabídky MMR. Přesné znění – viz Příloha zápisu. Nyní se již pracuje na
dokončení územního plánu obce.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
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12.5) Informace o valné hromadě SVS a vyúčtování vodného a stočného za rok 2012.
Usnesení UZ č. 108/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o valné hromadě SVS,
která v červnu 2013 a vyúčtování vodného a stočného za rok 2012.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.6)

Zápis z povodňové dohlídky provedené pracovníky Obce a Povodí Labe dne
18.6.2013 – viz Příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 109/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z povodňové dohlídky
provedené pracovníky Obce a Povodí Labe dne 18.6.2013 – viz Příloha zápisu.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.7)

Jednání s generálním ředitelem České pošty, jednání s předsedou
zeměměřičského a katastrálního úřadu, příští týden jednání s ministrem
Jankovským o stavebních úřadech.
Usnesení UZ č. 110/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o jednání s
generálním ředitelem České pošty, jednání s předsedou zeměměřičského a katastrálního
úřadu, příští týden jednání s ministrem Jankovským o stavebních úřadech.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.8) Informace o jednání starosty obce u prezidenta republiky dne 7.6.2013.
Usnesení UZ č. 111/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o jednání starosty obce u
prezidenta republiky dne 7.6.2013.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.9) Plošná deratizace v obci proběhla v minulých týdnech. Na podzim bude další
etapa.
Usnesení UZ č. 112/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plošné deratizaci
v obci, kterou úřad spoluorganizoval ve spolupráci se SČVK Liberec a k účasti byli vyzváni i
majitelé domů a firem. Deratizace bude další etapou pokračovat na podzim.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.10) Informace o stavu na stavebním úřadě – v současnosti je tu zajištěn provizorní
provoz na druhém místě – zajišťuje pí Skálová po tři dny v týdnu. Navrhuji
vypsat výběrové řízení na obsazení ½ pracovního úvazku pro stavební úřad
Příšovice s nástupem od 1.9.2013, požadavky dle Stavebního zákona.
Usnesení UZ č. 113/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o stavu na stavebním
úřadě – v současnosti je tu zajištěn provizorní provoz na druhém místě – zajišťuje pí Skálová
po tři dny v týdnu. Zastupitelstvo bere na vědomí, že Rada rozhodla o vypsání výběrového
řízení na obsazení ½ pracovního úvazku pro stavební úřad Příšovice s nástupem od 1.9.2013,
požadavky dle Stavebního zákona.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.11) Informace o vyhodnocení spolupráce s Městskou policií Turnov – tabulka – viz
příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 114/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vyhodnocení
spolupráce s Městskou policií Turnov – tabulka – viz příloha zápisu.
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12.12) Materiál pro seznámení – společnost DEMOKOV s.r.o. se sídlem Praha,
Vladislavova 1389/8 předala zastupitelům k prostudování materiál seznamující
je s jejich podnikatelskými záměry v areálu společnosti Interma a.s. –
panelárna.
Usnesení UZ č. 115/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí materiály společnosti DEMOKOV
s.r.o. se sídlem Praha, Vladislavova 1389/8, které mají zastupitele seznámit s podnikatelskými
záměry firmy DEMOKOV v areálu společnosti Interma a.s. – panelárna. Zastupitelstvo se
záměry vyslovilo zásadní nesouhlas – aktivní záplavová zóna řeky Jizery, vysoké dopravní
zatížení obce nákladními vozidly.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
13)

Diskuse.

14)

Závěr.

Zapsala: Ivana Laššová
Stanislav Polách

Podpis starosty:

Ověřovatelé: Jaroslav Appel
Jaroslav Hujer

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: 9.7.2013
Sejmuto: 24.7.2013
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