Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis
ze schůze rady obce
konané dne 24.10.2017 v 8:00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: : Drbohlav, Macášek J., Laššová
Omluveni: Košek, Prokorátová
Host: člen zastupitelstva Ing. Ladislav Hlava, předseda finančního výboru
Host: p. Bernat, příchod v 9,15hod.
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Stanovení maximální částky, do které bude licitováno v rámci elektronické
dražby č.j., 112 EX 1078/10-125 konané dne 26.10.2017
 Výběr zájemců o vyřazený a nepotřebný majetek obce inzerovaný na stránkách
obce
 Žádost firmy Warmnis provozující kotelnu o souhlas s bezúplatnou instalací
elektrokotlů (4x36KW)

Schválení seznamu řidičů oprávněných jezdit novým DA Tranzit SPZ 5L4 6575 získaného z dotačního titulu
 Žádost o uvolnění pracovnice obce o jarních prázdninách 2018 ve dnech 26.24.3.2018 na pořádání Příšovického klubíku pro děti
 Výběr dodavatele obložení stěn sálu místní sokolovny
 Zaplacení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
v souvislosti s dotací akce Revitalizace I. etapa dle doručených platebních výměrů
 Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě na poskytnutí dotace na poskytování sociální
služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních
prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/525/2017
 Informace starosty:
- nabídka na prohlídku bývalé textilky před demolicí
v Chrastavě,
kde bude společnost AWENOR
realizovat výrobně skladovací areál
- informace o postupu prací na opravě sokolovny a
prodejny COOP
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 214/2017 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Zápis z jednání Rady obce
ze dne 24.10.2017
Strana 1 (celkem 5)

Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 215/2017 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1) Stanovení maximální částky do které bude licitováno v rámci elektronické
dražby č.j., 112 EX 1078/10-125 konané dne 26.10.2017.
Předmětem dražby bude spoluvlastnický podíl ½ nemovitosti dle LV 335.
Usnesení UR č. 216/2017 – Rada stanovuje maximální částku, do které bude
obec licitovat, ve výši 1.730.000,- Kč.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
Zastupitel Ladislav Hlava opustil jednání Rady v 9:00 hod.
Petr Bernat příchod v 9:15 hod.
2) Výběr zájemců o vyřazený a nepotřebný majetek obce inzerovaný na stránkách
obce.
Z předložených nabídek byli vybráni zájemci, kteří podali nejvyšší nabídku.
Sestava dětského hřiště za 300,- Kč – Hrdinová Zuzana
Lezecké stěna za 300,- Kč – Hrdinová Zuzana
Svářecí trafo za 600,- Kč. – Dlasková Hoření Pavlína
Kompresor FIAC LEONAR za 1111,- Kč – Hrdinová Zuzana
Zbylý vyřazený majetek, o který nebyl zájem, bude zlikvidován (sběrné suroviny,
kontejner). Likvidaci zajistí p. Bernat.
Usnesení UR č. 217/2017 – Rada schvaluje odprodej vyřazeného majetku zájemcům,
kteří podali nejvyšší nabídku dle přílohy usnesení a likvidaci zbylého majetku, o
který nebyl zájem.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3) Žádost firmy Warmnis provozující kotelnu o souhlas s bezúplatnou instalací
elektrokotle (4x36KWtep) jako doplňkového zdroje tepla pro paralelní výrobu
tepla se zdroji v plynových kotlích a kogenerační jednotce. Kotle budou ve
vlastnictví firmy Warmnis a budou je odepisovat, posléze je možné jejich odkup
za odkupní cenu. Předložena studie proveditelnosti a ekonomické návratnosti
projektu Instalace elektrokotle (ů) do technologie teplárny kotelna Příšovice ze
srpna 2017.
Usnesení UR č. 218/2017 – Rada souhlasí s doplněním zdroje centrálního
zásobování „Kotelny Příšovice“ o doplňkový zdroj tepla - elektrokotel
(4x36KWtep) pro paralelní výrobu tepla se zdroji v plynových kotlích a
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kogenerační jednotce. Kotle budou ve vlastnictví firmy Warmnis a bude je
odepisovat, posléze je možné jejich odkup za odkupní cenu.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
4) Schválení seznamu řidičů oprávněných řídit nový DA Tranzit SPZ 5L4 65-75
získaný z dotačního titulu :
Košek Ladislav, Bernat Petr, Vilhelm Jiří, Macášek Antonín a starosta
Drbohlav.
Bude vedena kniha jízd a systém povolování formou žádanek na dopravu
starostou.
Usnesení UR č. 219/2017 – Rada schvaluje Koška Ladislava, Bernata Petra,
Vilhelma Jiřího, Macáška Antonína a starostu Drbohlava jako řidiče
oprávněné řídit nový DA Tranzit SPZ 5L4 65-75 získaný z dotačního titulu.
Bude vedena kniha jízd a systém povolování formou žádanek na dopravu
starostou.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

5) Žádost o uvolnění pracovnice obce Pavlíny Dlaskové Hoření v období jarních
prázdnin 2018 ve dnech 26.2-4.3.2018 na pořádání Příšovického klubíku pro
děti
Usnesení UR č. 220/2017 – Rada souhlasí s uvolněním pracovnice obce Pavlíny
Dlaskové Hoření v období jarních prázdnin 2018 ve dnech 26.2-4.3.2018 na
pořádání Příšovického klubíku pro děti
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Výběr dodavatele obložení stěn sálu místní sokolovny.
Truhlářství Flanderka, IČ 111 43 894………………………..98.615,--Kč s DPH
Daniel Havel, IČ 736 57 000………………………………119.185,--Kč s DPH
Usnesení UR č. 221/2017 – Rada vybrala firmu Truhlářství Flanderka, IČ 111
43 894 pro realizaci obložení stěn sálu místní sokolovny dle cenové nabídky ze
dne 19.09.2017 ve výši 98.615,--Kč s DPH.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Zaplacení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
v souvislosti s dotací akce Revitalizace I. etapa dle platebních výměrů
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Platební výměr čj. 1295651/17/2600-31472-507921 ve výši 508,--Kč
Platební výměr čj. 1295543/17/2600-31472-507921 ve výši 6.594,--Kč
Usnesení UR č. 222/2017 – Rada v návaznosti na usnesení UR č. 178/2017 a č.
179/2017 schvaluje úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
v souvislosti s dotací akce Revitalizace I. etapa dle platebního výměru čj.
1295651/17/2600-31472-507921 ve výši 508,--Kč.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

Usnesení UR č. 223/2017 – Rada v návaznosti na usnesení UR č. 178/2017 a č.
179/2017 schvaluje úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
v souvislosti s dotací akce Revitalizace I. etapa dle platebního výměru čj.
1295543/17/2600-31472-507921 ve výši 6.594,--Kč.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

8)
Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě na poskytnutí dotace na poskytování sociální
služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních
prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/525/2017
Usnesení UR č. 224/2017 – Rada schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě na poskytnutí
dotace na poskytování sociální služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č.
OLP/525/2017 uzavřený mezi Libereckým krajem, IČ 708 91 508 jako poskytovatelem
a Obcí Příšovice, IČ 002 63 125 jako příjemcem týkající se navýšení dotace na sociální
služby o 38.000,--Kč tzn. celková výše dotace je 117.000,--Kč a pověřuje starostu jeho
podpisem.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

9)
Informace starosty:
nabídka na prohlídku bývalé textilky před demolicí v Chrastavě, kde bude
společnost AWENOR realizovat výrobně skladovací areál
informace o postupu prací na opravě sokolovny a prodejny COOP
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Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 08.11.2017 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je předběžně plánováno na středu dne
13.12.2017 od 17,00hod. ve společenské místnosti DPS Příšovice.
Digitálně

František podepsal
František
Drbohla Drbohlav
Datum:
2017.11.01
v

14:22:15 +01'00'

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Ivana Laššová
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 31.10.2017
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