Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 4/2013
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 23.10.2013 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Přítomni: dle prezenční listiny – členů 11 ZO – zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluveni: Hrnčířová, Kvapil, Hruška
1)

Zahájení.

2)
Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Usnesení UZ č. 116/2013 - Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Ivanu
Laššovou a jako ověřovatele zápisu Stanislava Polácha a Jaroslava Hujera.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
3)
Schválení programu zasedání.
Program :

-

Zahájení
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o činnosti rady
Rozpočtová změna 3/2013
Schválení mezitímní účetní závěrky obce
Projednání mezitímní účetní závěrky ZŠ, MŠ
Projednání veřejnoprávní kontroly ZŠ, MŠ za rok 2012
Smlouvy
Různé
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Usnesení UZ č. 117/2013 – Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle
pozvánky beze změn.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
4)

85

Kontrola plnění usnesení.
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.

Navrhuji revokovat UZ 85/2013 a zrušit ho. Místo něj finanční prostředky
přesunout na opravu povrchu parkoviště III.etapa
Usnesení UZ č. 118/2013 – Zastupitelstvo schvaluje kontrolu plnění usnesení. Zastupitelstvo
revokuje a ruší své usnesení UZ 85/2013 a potvrzuje Radou schválený přesun prostředků
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uvolněných tímto rozhodnutím z účelu Výměna oken sokolovna na účel Oprava povrchu
parkoviště na sídlišti III.etapa
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
5)

Zpráva o jednání Rady od posledního jednání ZO, tj. 3.7.2013.
Viz příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 119/2013 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o jednání Rady od posledního
zasedání tj. od 3.7.2013.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
6) Rozpočtová změna č. 3/2013.
Usnesení UZ č. 120/2013 - Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou změnu č. 3 Rozpočtu Obce
Příšovice na rok 2013. Příjmy +230.001,-- Kč, výdaje +230.001,-- Kč v členění dle Přílohy
zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
6.1) Informace o hospodaření Obce k 30.9.2013.
Usnesení UZ č. 121/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o hospodaření Obce
k 30.9.2013. Příjmy 15..515.723,48 Kč, výdaje 13..964.398,29 Kč, výsledek 1..551.325,19
Kč.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
6.2) Vývoj daňových příjmů Obce za 1 – 9/2013 a porovnání s roky 2011-2012.
Usnesení UZ č. 122/2013 – Zastupitelstvo bere na vědomí vývoj daňových příjmů Obce za
období 1 – 5 / 2013 a porovnání s roky 2011 a 2012 dle přílohy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
7)
Schválení mezitímní účetní závěrky obce
Mezitímní účetní závěrka Obce Příšovice k 30.9.2013 – viz Příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 123/2013 – Zastupitelstvo jako orgán obce pro schválení účetní závěrky Obce
Příšovice provedla kontrolu předložených výkazů. Bylo konstatováno, že žádné nedostatky
nebyly zjištěny a proto se mezitímní účetní závěrka Obce Příšovice k 30.9.2013 schvaluje dle
přílohy zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
8)
Projednání mezitímní účetní závěrky ZŠ, MŠ
Mezitímní účetní závěrka Základní školy Příšovice k 30.9.2013 – viz Příloha zápisu
Usnesení UZ č. 124/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí, že Rada jako orgán obce pro
schválení účetní závěrky Základní školy Příšovice provedla kontrolu předložených výkazů.
Bylo konstatováno, že žádné nedostatky nebyly zjištěny, a proto byla mezitímní účetní
závěrka Základní školy Příšovice k 30.9.2013 schválena Radou dle přílohy zápisu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
8.1) Mezitímní účetní závěrka MŠ Příšovice k 30.9.2013 – viz Příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 125/2013 - Zastupitelstvo bere na vědomí, že Rada jako orgán obce pro
schválení účetní závěrky Mateřské školy Příšovice provedla kontrolu předložených výkazů.
Bylo konstatováno, že žádné nedostatky nebyly zjištěny, a proto byla mezitímní účetní
závěrka Mateřské školy Příšovice k 30.9.2013 schválena Radou dle přílohy zápisu
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
9)Projednání veřejnoprávní kontroly ZŠ, MŠ za rok 2012
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Veřejnoprávní kontrola MŠ Příšovice
Usnesení UZ č. 126/2013 – ZO bere na vědomí výsledek provedené veřejnoprávní kontroly
Mateřské školy Příšovice za rok 2012 ze dne 17.9.2013. Kontrola byla provedena
kontrolorem - auditorem Karlem Pitro. Výsledek kontroly: Nebyly shledány závažné
nedostatky. Doporučení dle Zprávy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
9.1) Veřejnoprávní kontrola ZŠ Příšovice
Usnesení UZ č. 127/2013 - ZO bere na vědomí výsledek provedené veřejnoprávní kontroly
Základní školy Příšovice za rok 2012 ze dne 17.9.2013. Kontrola byla provedena
kontrolorem - auditorem Karlem Pitro. Výsledek kontroly: Nebyly shledány závažné
nedostatky. Doporučení dle Zprávy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0
Dostavila se členka ZO p. Bártová, počet přítomných členů ZO je nyní 12.
10)
Smlouvy
Žádost společnosti ČEZ Distribuce zastoupené společností BIMONT Liberec.
Usnesení UZ č. 128/2013 – ZO schvaluje Smlouvu č. IV-12-4007019/PO01 o zřízení věcného
břemene na zemní vedení NN v parcelách 407/31, 406/20 a 914/3, rozsah věcného břemene
91,83 m2, celková úhrada ve výši 17.500 Kč se společností ČEZ Distribuce zastoupené
společností BIMONT Liberec. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
10.1) Územní plán.
Vzhledem k tomu, že dohadovací řízení o nové trase a šířce blokačního koridoru pro
rychlostní železnici Praha – Liberec s odbočkou do Turnova trvalo od 20.7.2012 do
17.6.2013 – místo tří měsíců, které by mělo trvat – bude nutno posunout termíny
dokončování dalších částí Územního plánu.
Usnesení UZ č. 129/2013 - ZO schvaluje dodatek Smlouvy na zpracování ÚP Příšovice se
zpracovatelem – ing. Blažkovou s posunutím termínu pro dokončení prací na Návrhu do
30.4.2014 a navýšením ceny o 121.000 Kč vč. DPH z důvodu nutnosti přepracovat další části
jak výkresové, tak písemné dokumentace, což bylo vyvoláno změnou koridoru pro umístění
železnice a dále novými předpisy v oblasti stavebního zákona, které jsou platné od 1.1.2013.
Tato přepracování nebyla zahrnuta ani v časové a ani ve finanční části Smlouvy se
zpracovatelem. Dále ZO rozhodlo požádat Liberecký kraj o posunutí termínu pro odevzdání
Návrhu ve vztahu k dotaci od LK na 04/2014. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
dodatku Smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
10.2) Smlouva č. IV-12-4001920/VB/P001 s ČEZ Distribuce a.s. Děčín o zřízení
věcného břemene.
Usnesení UZ č. 130/2013 - ZO schvaluje Smlouvu č. IV-12-4001920/VB/P001 s ČEZ
Distribuce a.s. Děčín o zřízení věcného břemene na základě Smlouvy o Smlouvě budoucí č.
IV-10-0501920/50082/P001 ze dne 16.2.2006. Smlouva se týká uložení NN napětí
v komunikaci 911/1, částka za věcné břemeno je stanovena na jednorázových 1.000 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
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10.3) Výpověď Czech-DE Group a žádost o pronájem stejných prostor od fyzické
osoby – p. Miroslava Švambery.
Usnesení UZ č. 131/2013 – ZO bere na vědomí výpověď společnosti Czech-DE Group s.r.o.
Praha zastoupené p. Miroslavem Švamberou, prokuristou společnosti z pronajatých prostor
v Domě služeb Příšovice č.p. 42 z důvodu nedostatečného využití.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č. 132/2013 –ZO schvaluje Smlouvu o pronájem pronajatých prostor v Domě
služeb Příšovice č.p. 42 fyzické osobě – p. Miroslava Švambery, bytem Diamantová 1908,
Turnov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
10.4) Posouzení nabídek akce III. Etapa opravy ploch na parkovišti sídliště.
Usnesení UZ č. 133/2013 – ZO bere na vědomí Radou schválený výběr společnosti pro
realizaci stavby III. Etapy opravy ploch na parkovišti sídliště - M-silnice Jičín v nabídkové
ceně 466.100,-- Kč + DPH (záruka na práce 36 měsíců). ZO potvrzuje, že Rada na základě
usnesení ZO č. 86/2013 ze dne 3.7.2013 rozhodla o zadání prací výše uvedené společnosti a
pověřila starostu obce podpisem Smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
10.5) Posouzení nabídek akce Doplnění semaforu o modul záznam jízdy na červenou.
Usnesení UZ č. 134/2013 – ZO bere na vědomí Radou schválený výběr společnosti pro
realizaci stavby Doplnění zpomalovacího semaforu v obci o modul záznam průjezdu na
červenou s možností přenosu přestupku pro vyřízení na příslušném orgánu - GEMOS CZ
285,000 Kč + DPH. ZO schvaluje Smlouvu na akci Doplnění zpomalovacího semaforu v obci
o modul záznam průjezdu na červenou s možností přenosu přestupku pro vyřízení na
příslušném orgánu se společností GEMOS CZ v nabídkové ceně 285,000 Kč + DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy po vyřešení a relevantním zajištění
projednání přestupků na příslušném orgánu obce III. typu Turnov.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
10.6) Jednání s dopravním odborem města Turnov.
Usnesení UZ č. 135/2013 – ZO bere na vědomí informaci o jednání s dopravním odborem
města Turnov o podrobnostech týkajících se řešení dopravních přestupků (průjezd na
červenou).
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
Usnesení UZ č. 136/2013 – ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené
mezi městem Turnov a obcí Příšovice ze dne 3.7.2012 (viz Příloha zápisu). Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem dodatku Smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
10.7) Žádost pí Pavly Stejskalové bytem Příšovice 226 o odprodej p.p.č. 21/5 a p.p.č.
487 díl A zastavěná plocha o výměře 5 m2 oboje v majetku obce dle
geometrického plánu č. 636-28/2013.
Usnesení UZ č. 137/2013 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Pavlou Stejskalovou bytem
Příšovice 226 na prodej p.p.č. 21/5 ostatní plocha o výměře 61 m2 v majetku obce a p.p.č. 487
díl A zastavěná plocha o výměře 5 m2 v majetku obce – oboje dle geometrického plánu č.
636-28/2013 - za stanovenou cenu 6.600 Kč. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Pavlou
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Stejskalovou na koupi p.p.č. 21/4 ostatní plocha o výměře 6 m2 ve vlastnictví Pavly
Stejskalové bytem Příšovice 226 za stanovenou cenu 600,- Kč. Náklady na zapsání na katastr
nese vždy kupující strana, paní Pavla Stejskalová bytem Příšovice 226 ponese i náklady na
zhotovení geometrického plánu.
Zastupitelstvo na základě doporučení Rady schvaluje umožnit žadatelce stavbu přístupového
chodníku k p.p.č. 21/5 přes p.p.č. 21/1 v majetku Obce od chodníku na p.p.č. 28 v majetku
Obce o minimální šíři 150 cm, zámková dlažba, ohraničení sadovými obrubníky.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11) Různé
Kontrola OSSZ Liberec zaměřená na odvádění sociálního pojištění z ošatného.
Usnesení UZ č. 138/2013 –ZO bere na vědomí Zápis z kontroly OSSZ Liberec zaměřené na
odvádění sociálního pojištění z ošatného – nalezeny chyby, které neodpovídají výkladu po
vydání nového Pokynu Generálního finančního ředitelství z r. 2011. Obci byl vyměřen
dodatečný odvod nedoplatku na pojistném 4.728 Kč a penále ve výši 1.380 Kč. ZO bere na
vědomí, že pojistné bylo dodatečně zaměstnancům strženo, odvedeno, penále bylo na základě
žádosti prominuto a Obci tak nevznikla žádná škoda
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.1) Oprava ploch parkoviště sídliště 2.etapa.
Usnesení UZ č. 139/2013 –ZO bere na vědomí a potvrzuje, že Rada rozhodla na základě
Usnesení zastupitelstva obce č. UZ 84/2013 ze dne 3.7.2013 o zhotoviteli zakázky Oprava
ploch parkoviště sídliště 2.etapa. Rada rozhodla o tom, že zakázka byla přidělena společnosti
SaM Česká Lípa dle jejich nabídky v ceně 373.097,25 + DPH. Rada pověřila starostu obce
podpisem Smlouvy. Vyhodnocení nabídek je přílohou zápisu Rady.
ZO bere na vědomí a potvrzuje Radou schválené zadání víceprací ve výši 15845 Kč
(přeasfaltování částí navazujících komunikací, výměna navazujících zdevastovaných obrub a
výškové vyrovnání kanalizačních objektů v okolí a dále i méněpráce – část hmot nebyla
odvezena na skládku, ale zpracována v obci a snížení počtu zahradních obrub – celkem za
10097,50 Kč). ZO bere na vědomí a potvrzuje Radou schválený dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. 113082/SaM/CL/2013 na uvedené práce v celkové sumě doplatku 5.748,10 Kč.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.2) Návrh Vnitřní Směrnice č. 1/2013 o BOZP (viz příloha zápisu).
Usnesení UZ č. 140/2013 – ZO schvaluje Vnitřní Směrnici č. 1/2013 o BOZP (viz příloha
zápisu).
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.3) Bičíkův statek vzhledem ke stavu zadní kamenné zdi obytné budovy je
nezbytná oprava. Byla by možnost zažádat o dotaci na opravu.
Usnesení UZ č. 141/2013 – ZO schvaluje zažádat o dotaci na opravu zadní kamenné zdi
obytné budovy Bičíkova statku (č.p. 11) – památkově chráněný objekt. ZO rozhodlo zařadit
tuto opravu do plánu akcí v roce 2014 a společně s ní nechat vyměnit i plot kolem této
památkově chráněné budovy na rozhraní s pozemkem základní školy
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.4) Návrh realizací v r. 2014.
Usnesení UZ č. 142/2013 –ZO bere na vědomí a schvaluje návrh akcí k realizaci v roce 2014:
Výměna oken v přízemí budovy obecního úřadu, Výměna oken v budově hasičské zbrojnice,
Výměna oken a podezdění v přísálí sokolovny, Výměna oken v budově kabin na fotbalovém
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hřišti, Výměna prosklené stěny v ZŠ, Chodník kolem ZŠ a MŠ, Alej ke drážnímu domku,
Oprava zadní části Bičíkova statku.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.5)
Problematika úhrad školkovného a stravného v MŠ – stížnost pí Dlaskové
Hoření.
Usnesení UZ č. 143/2013 – ZO bere na vědomí informaci starosty obce a předsedkyně
školské a sociální komise ZO o problematice úhrad školkovného a stravného v MŠ – paní
Dlasková Hoření si stěžuje na to, že není možno v MŠ hradit školkovné a stravné dětí
bezhotovostně a až k 15 dni měsíce – jednání zástupců Obce (Laššová) s vedením MŠ a rodiči
proběhlo 7.10.2013 od 15 hodin ve školce. Zastupitelstvo konstatuje, že vyjádření pí
Dlaskové Hoření o tom, že má velké pochybnosti o využívání vybraných finančních
prostředků od rodičů je krajně nevhodné a zcela mylné. Zastupitelstvo konstatuje, že jak
kontrola nezávislého auditora, tak i kontrola finančního výboru zastupitelstva shledaly
hospodaření MŠ v naprostém pořádku a že k žádnému pochybení nedošlo. Zastupitelstvo je
velmi znepokojeno nepravdivým veřejně deklarovaným tvrzením paní Dlaskové Hoření o
hospodaření Mateřské školy Příšovice, které ve svém důsledku vrhá špatné světlo jak na
svědomitou práci MŠ a jejích pracovnic, tak i na kontrolní a řídící práci Obce jako
zřizovatele. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce, aby v případě jakýchkoliv dalších
podobných událostí neprodleně začal konat ve smyslu výzvy k doložení takových tvrzení či
naopak podáním oznámení o nařčení příslušným orgánům.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.6) P. Polách informoval ZO o problematice nájemného v obecních bytech a DPS.
Usnesení UZ č. 144/2013 – ZO bere na vědomí informaci p. Polácha o nájemném v obecních
bytech a DPS. Stávající nájemné v obecních bytech je stanoveno na 29 Kč/m2, v DPS na 25
Kč/m2. Toto nájemné se jeví jako velmi nízké. Např. v Osečné (srovnatelná velikost obce) je
nájemné stanoveno na 55 Kč/m2, obvyklé nájemné v Libereckém kraji je 63 – 77 Kč/m2. Rada
předpokládá záměr na zvýšení nájemného o řádově 5 Kč/m2. Zastupitelé si návrh promyslí,
zejména co se týká cílové výše a postupu zvyšování – najednou nebo nadvakrát. Údaje budou
úřadem doplněny pro další posouzení o výše nájemného ve srovnatelných DPS. Konečné
podklady budou předloženy ZO k rozhodnutí.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.7) Výběrové řízení na rozšíření veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.
Usnesení UZ č. 145/2013 – ZO bere na vědomí informaci, že výběrové řízení, které je
prováděno prostřednictvím Mikroregionu Jizera na rozšíření veřejného osvětlení a veřejného
rozhlasu v Příšovicích v oblasti u kravína bylo uzavřeno. Realizaci provede firma BIMONT
Liberec. Cena za zhotovení bude 284.520,-- Kč + DPH. Na provedení akce byl opakovaně
zažádán Liberecký kraj o dotaci.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.8) Finanční prostředky uložené Obcí ke zhodnocení do státních dluhopisů.
V prosinci budou končit dluhopisy zakoupené za 1,5 mil. Kč na 1,5 roku. Vyplaceno
nám bude celkem 1,5 mil, zpět + zhodnocení ve výši 46.000 Kč. V současné době
máme mimo níže uvedené prostředky, uložené v dluhopisech, na účtech volných
dalších cca 17 milionů Kč. Přehled volných finančních prostředků Obce vložených do
státních dluhopisů:
1,5letý diskontovaný spořící státní dluhopis ČR, celkový objem 1..500.000,--, končí
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3letý premiový spořící státní dluhopis ČR, celkový objem 3..000.000,--, končí
12.06.2016.
5ti letý reinvestiční spořící státní dluhopis ČR, celkový objem 1..500.000,--, končí
12.06.2017.
4. listopadu tohoto roku bude s největší pravděpodobností vydána poslední emise
státních dluhopisů, kterou bude možno nakoupit pro obce.
Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit, 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 6.500.000,- Kč s maximální splatností 5 let a to za
předpokladu, že výnos do splatnosti bude minimálně 1,5 % p.a.
Usnesení UZ č. 146/2013 – ZO bere na vědomí informaci o volných finančních prostředcích
na účtech Obce a o finančních prostředcích vložených do státních dluhopisů.
ZO 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 6.500.000,- Kč s maximální
splatností 5 let a to za předpokladu, že výnos do splatnosti bude minimálně 1,5 % p.a.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.9) Kontrola Městského úřadu Turnov na výkon matričního úřadu.
Usnesení UZ č. 147/2013 – ZO bere na vědomí informaci o kontrole Městského úřadu Turnov
na výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí (matrika), která proběhla na našem
úřadě 10.10.2013. Výsledek kontroly – Nebyly shledány žádné závažné nedostatky nebo
porušení platné právní normy, výkon přenesené působnosti na úseku matrik a agend
spojených s matričná agendou je veden v souladu s příslušnými právními předpisy, nápravná
opatření nebyla uložena.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.10) Zprávy kontrolního a finančního výboru – viz Příloha zápisu.
Usnesení UZ č. 148/2013 – ZO schvaluje Zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru,
které při svých kontrolách nenašly závady v kontrolovaných podkladech.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.11) Kontrolní den KPÚ – proběhl 9.10.2013.
Usnesení UZ č. 149/2013 –ZO bere na vědomí informaci o Kontrolní den KPÚ – proběhl
9.10.2013. Výsledek – dle Přílohy Zápisu. Starostou byl opětovně kladen velký důraz na
urychlení KPÚ, které na našem katastru trvají nepřiměřeně dlouho.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.12) Usnesení Okresního soudu v Liberci o stanovení nového znalce ve věci
restitučního sporu.
Usnesení UZ č. 150/2013 –ZO bere na vědomí informaci o Usnesení Okresního soudu
v Liberci o stanovení nového znalce ve věci restitučního sporu Obce Příšovice, Státního
pozemkového úřadu ČR, Severokámen Liberec a České republiky – Ministerstva zemědělství
s ing. Jaroslavem Chlumem
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.13) Cena za zahradní úpravy kolem nově rekonstruovaných parkovacích ploch na
sídlišti.
Usnesení č. 4/2013 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 23.10.2013
Stránka 7 z 8

Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46
Usnesení UZ č. 151/2013 –ZO bere na vědomí cenovou kalkulaci firmy DIKÉ Příšovice na
zahradní úpravy kolem nově rekonstruovaných parkovacích ploch na sídlišti, doplnění
zničených a odcizených částí výsadby v obci a náhradu stromů poničených v intravilánu obce
při letní smršti. Celkové náklady budou ve výši cca 175.000 Kč + DPH. ZO potvrzuje
rozhodnutí Rady obce o zadání zakázky společnosti DIKÉ Příšovice v zájmu identického
provedení a jednotnosti zeleně v obci
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.14) Výroční zpráva o činnosti MŠ Příšovice za školní rok 2012 – 2013.
Usnesení UZ č. 152/2013 – ZO schvaluje Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Příšovice
za školní rok 2012 – 2013.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
11.15) Složení inventarizačních komisí a vyhlášení inventur.
Usnesení UZ č. 153/2013 – ZO schvaluje složení inventarizačních komisí a příkaz k zahájení
inventur.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12)
Informace starosty
Problematika bezpečnosti v obci – návrh na zřízení obecní policie – pokud bude zájem
dalších okolních obcí na finanční spoluúčasti. Předpokládané roční provozní náklady na
dva strážníky jsou cca 1,2 mil. Kč a k tomu náklady na počáteční vyškolení a vybavení
(jednorázové).
Usnesení UZ č. 154/2013 – ZO bere na vědomí, že Rada uložila starostovi obce zahájit
jednání s okolními obcemi o jejich případné participaci na případném zřízení společné Obecní
policie
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.1) Vyjádření k odvolání obce Všeň proti rozhodnutí KÚ LBC kraje o výjimce –
těžení
Usnesení UZ č. 155/2013 – ZO bere na vědomí vyjádření k odvolání obce Všeň proti
rozhodnutí KÚ LBC kraje o výjimce – těžení
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
12.2) Dopravní značení – kamiony – ještě není vyjádření PČR Semily.
Usnesení UZ č. 156/2013 – ZO bere na vědomí, že ve věci Dopravní značení – kamiony –
ještě není vyjádření PČR Semily.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel: 0
13)

Diskuse.

14)

Závěr

Zapsala: Ivana Laššová
Ověřovatelé: Stanislav Polách, 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.
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