Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis
ze schůze rady obce
konané dne 19.04.2017 v 16:00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: : Drbohlav, Laššová, Macášek J., Prokorátová,
Omluveni: Košek
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Schválení podání žádosti o poskytnutí individuální systémové dotace jednotkám
PO obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení nového dopravního
automobilu z rozpočtu LK
 Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z DF LK, program 2.1 Program
obnovy venkova na projekt „ Obnova vnější omítky objektu sokolovny čp. 145
v Příšovicích“
 Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace Z DF LK, program 6.2 Podpora
projektové přípravy na projekt „ Zpracování DSP cyklostezky podél komunikace
610 Příšovice – Přepeře“
 Jednání dne 27.04.2017 ohledně rušení zastávky BUS směrem na Turnov
 Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI týkající se přístupu a
aktualizace Sbírky zákonů, předpisů, komentáře k zákonům, judikatury s firmou
Wolters Kluwer ČR, a.s.
 Schválení smlouvy o dílo č. 1/2017 s firmou Jan Foniok – FONY, IČ 148 41 274
týkající se rekonstrukce přístupových chodníků ke vchodům do PD čp. 175, 176,
196, 197, 198, 199 a 200, předláždění označené části pravého chodníku na
výjezdu z obce směrem na Turnov
 Informace o provedení kácení stromů firmou Lesy Maier na obecních pozemcích
- garáže, jachtklub, hřbitov, park
 Schválení pachtovní smlouvy se společností AGRO RUBÍN a.s., IČ 482 92 486
 Informace o realizaci nových internetových stránek obce, vývoj a převod dat

Usnesení UR č. 100/2017 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.

Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 101/2017 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
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Zdržel se:0

1)
Schválení podání žádosti o poskytnutí individuální systémové dotace jednotkám
PO obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení nového dopravního automobilu
z rozpočtu LK
Usnesení UR č. 102/2017 – Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí individuální
systémové dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení
nového dopravního automobilu z rozpočtu LK ve výši 1,089.000,--Kč, dotace z LK ve
výši 300.000,--Kč a vlastním podílem žadatele ve výši 789.000,--Kč.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
2)
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z DF LK, program 2.1 Program
obnovy venkova na projekt „ Obnova vnější omítky objektu sokolovny čp. 145
v Příšovicích“
Usnesení UR č. 103/2017 – Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z DF
LK, program 2.1 Program obnovy venkova na projekt „ Obnova vnější omítky objektu
sokolovny čp. 145 v Příšovicích“ ve výši 750.000,--Kč a 60% podílem obce na zajištění
projektu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3)
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z DF LK, program 6.2 Podpora
projektové přípravy na projekt „ Zpracování DSP cyklostezky podél komunikace 610
Příšovice – Přepeře“
Usnesení UR č. 104/2017 – Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z DF
LK, program 6.2 Podpora projektové přípravy na projekt „ Zpracování DSP cyklostezky
podél komunikace 610 Příšovice – Přepeře“ ve výši 252.000,--Kč a 50% podílem obce
na zajištění projektu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4)
Informace o jednání dne 27.04.2017 ohledně rušení zastávky BUS směrem na
Turnov
Usnesení UR - Rada bere na vědomí informaci o jednání dne 27.04.2017 ohledně
rušení zastávky BUS směrem na Turnov.
5)
Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI týkající se přístupu a
aktualizace Sbírky zákonů, předpisů, komentáře k zákonům, judikatury s firmou ASPI
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Usnesení UR č. 105/2017 - Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích
práv ke službě ASPI týkající se přístupu a aktualizace Sbírky zákonů, předpisů,
komentáře k zákonům, judikatury s firmou Wolters Kluwer ČR a.s., IČ 630 77 639,
zastoupenou zástupcem Jaroslavem Víznerem, se sídlem Praha – Strašnice, U
nákladového nádraží 3146/6 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6)
Schválení smlouvy o dílo č. 1/2017 s firmou Jan Foniok – FONY, IČ 148
41 274, se sídlem Liberec 13, Smetanova 208/3 týkající se rekonstrukce přístupových
chodníků ke vchodům do PD čp. 175, 176, 196, 197, 198, 199 a 200, předláždění
označené části pravého chodníku na výjezdu z obce směrem na Turnov
Usnesení UR č. 106/2017 - Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Jan
Foniok – FONY, IČ 148 41 274, se sídlem Liberec 13, Smetanova 208/3 týkající se
rekonstrukce přístupových chodníků ke vchodům do PD čp. 175, 176, 196, 197, 198,
199 a 200, předláždění označené části pravého chodníku na výjezdu z obce směrem na
Turnov ve výši 203.919,--Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7)
Informace o provedení kácení stromů firmou Lesy Maier na obecních pozemcích
- garáže, jachtklub, hřbitov, park.
Usnesení UR - Rada bere na vědomí informace o provedení kácení stromů firmou
Lesy Maier na obecních pozemcích - garáže, jachtklub, hřbitov, park.
8)

Schválení pachtovní smlouvy se společnosti AGRO RUBÍN

Záměr čj. 322/2017/OU/254 schválený dne 22.03.2017 pod usnesením UR č. 73/2017
propachtování pozemků p.č. 2248, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Pěnčín, p.č. 191/1,
orná půda, 202/51, orná půda, 245/71, orná půda, 985, orná půda, 237/4, trvalý travní
porost, 442/26, trvalý travní porost, 556/11, trvalý travní porost, 563/23, trvalý travní
porost, 670/18,trvalý travní porost, 670/22, trvalý travní porost, a 787, trvalý travní
porost, vše v k.ú. Příšovice byl zveřejněn na úřední desce od 29.03.2017 do
13.04.2017.
K záměru se přihlásila společnost AgroRubín a.s. dne 13.04.2017.
Usnesení UR č. 107/2017 – Rada schvaluje uzavření pachtovní smlouvy týkající se
propachtování pozemků p.č. 2248, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Pěnčín, p.č. 191/1,
orná půda, 202/51, orná půda, 245/71, orná půda, 985, orná půda, 237/4, trvalý travní
porost, 442/26, trvalý travní porost, 556/11, trvalý travní porost, 563/23, trvalý travní
porost, 670/18,trvalý travní porost, 670/22, trvalý travní porost, a 787, trvalý travní
porost, vše v k.ú. Příšovice, na dobu určitou, a to od začátku hospodářského roku
1.10.2016 do konce hospodářského roku 30.09.2019 za cenu 10.627,10Kč za rok se
společností AGRO RUBÍN a.s., IČ 482 92 486, zastoupenou předsedou představenstva
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Ing. Vladimírem Pelantem, se sídlem Svijanský Ujezd 55 a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

9)
Informace o realizaci nové internetové stránky včetně cenových záležitostí za
vývoj a převod dat
Usnesení UR - Rada bere na vědomí informaci o realizaci nových internetových
stránek obce, vývoj a převod dat .
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 03.05.2017 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Pracovní porada ZO je plánována na úterý 09.05.2017.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 17.05.2017 od 17,00hod.
v DPS.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Ivana Laššová
Podpis místostarosty:

František Digitálně podepsal
Drbohlav
Drbohla František
Datum: 2017.05.10
08:25:28 +02'00'
v
Datum vyhotovení zápisu: 21.04.2017
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