Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis
ze schůze rady obce
konané dne 26.07.2017 v 16:00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: : Macášek J., Laššová, Drbohlav
Omluveni: Košek, Prokorátová
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Přijetí dotace na projekt „Zpracování DSP cyklostezky podél komunikace 610
Příšovice – Přepeře“ ve výši 126.000,--Kč
 Žádost Klubu agility Turnov o pronájem areálu fotbalového hřiště včetně zázemí
kabin ve dnech 15.09. – 17.09.2017 pro konání závodů v agility
 Žádost Jaroslavy Karly Pokorné, Příšovice 75 o zapůjčení 4 ks stolů a lavic dne
12.08.2017
 Žádost Baltaxia Investments s.r.o. o souhlas obce se změnou oplocení pozemku
156/7 realizovanou na pozemku p.č. 776/2, vše v k.ú. Příšovice
 Žádost 1. turnovské chráněné dílny, IČ 235 55 759 o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 416/4 v k.ú. Příšovice (cca 500 m2) dle zákresu
 Žádost Skupiny Mistral o pronájem sokolovny na artistické vystoupení pro děti
dne 19.11.2017 od 12:00 do 17:00 hod.
 Výběr dodavatele PC, revokace UR č. 135/2017
 Žádost Pavlíny Činčurové, IČ 76209563 v zastoupení investora SŽDC s.o. o
souhlas se stavbou „Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov“
pro účely územního řízení umístěním stavby na pozemcích obce p.č. 217/3, 217/23, a
926/3, vše v k.ú. Příšovice v souvislosti výstavbou nové optické kabelizace podél
železniční trati č. 070
 Vratka dotace na akci Revitalizace Příšovky část I.
 Informace starosty:
- proveden nátěr okapních plechů kaple a dřevěného obložení
sportovní haly u ZŠ
- prodána disková žací lišta za 54.450,--Kč
- instalován radar měření rychlosti na výjezdu z obce se statistikou
- malotraktor MT8 byl dám do Pěnčína na opravu klikové skříně a
motoru, cena opravy cca 50.000,--Kč, na jednání rady podá podrobné
informace pan Bernat
Usnesení UR č. 167/2017 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
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Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 168/2017 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Přijetí dotace na projekt „Zpracování DSP cyklostezky podél komunikace 610
Příšovice – Přepeře“ ve výši 126.000,--Kč
Usnesení UR č. 169/2017 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 126.000,-- Kč z
z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Zpracování DSP cyklostezky podél
komunikace 610 Příšovice – Přepeře“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
2)
Žádost Klubu agility Turnov o pronájem areálu fotbalového hřiště ve dnech
15.9. – 17.9.2017 pro konání závodů v agility ve dnech 16.09. – 17.09.2017 od 7,00hod.
do 17,00hod.
Usnesení UR č. 170/2017 – Rada schvaluje žádost Klubu agility Turnov o pronájem
areálu fotbalového hřiště včetně zázemí ve dnech 15.9. – 17.9.2017 pro konání závodů
v agility a souhlasí s úplatným využitím hřiště včetně zázemí kabin po dobu akce za
jednorázový poplatek ve výši 1.000,--Kč splatný nejpozději 11.09.2017 za následujících
podmínek: řádný výkon pořadatelské služby po celou dobu konání akce, řádný úklid
během akce a po jejím skončení, platby spotřebovaných energií, zajištění úklidu během
akce a po ní a dodržení nočního klidu.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3)
Žádost Jaroslavy Karly Pokorné, Příšovice 75 o zapůjčení 4 ks stolů a lavic dne
12.08.2017
Usnesení UR č. 171/2017 – Rada schvaluje žádost Jaroslavy Karly Pokorné, Příšovice
75 o zapůjčení 4 ks stolů a lavic dne 12.08.2017.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4)
Žádost Baltaxia Investments s.r.o. o souhlas obce se změnou oplocení pozemku
p.č. 156/7 realizovanou na pozemku p.č. 776/2, vše v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 172/2017 – Rada souhlasí se změnou oplocení pozemku p.č. 156/7
realizovanou na pozemku p.č. 776/2, vše v k.ú. Příšovice dle předloženého zákresu.
Hlasování
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Zdržel se:0

5)
Žádost 1. turnovské chráněné dílny, IČ 235 55 759 o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 416/4 v k.ú. Příšovice (cca 500 m2) dle zákresu
Usnesení UR č. 173/2017 – Rada nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 416/4 v k.ú.
Příšovice (cca 500m2) dle zákresu a postupuje žádost k rozhodnutí zastupitelstvu obce,
které bude zasedat dne 16.08.2017.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.

6)
Žádost Skupiny Mistral o pronájem sokolovny na artistické vystoupení pro děti
dne 19.11.2017 od 12:00 do 17:00 hod.
Usnesení UR č. 174/2017 – Rada schvaluje komerční zapůjčení sokolovny za účelem
konání artistického vystoupení pro děti dne 19.11.2017 od 12:00hod. do 17:00hod. a
schvaluje uzavření dohody o pronájmu sokolovny.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7)
Výběr dodavatele PC - Pašková Jana
Usnesení UR č. 175/2017 - Rada ruší usnesení UR č. 135/2017. Po revizi vítězné
nabídky bylo zjištěno, že výběr byl degradován nesrovnatelnou velikostí paměti PC.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
Usnesení UR č. 176/2017 - Rada rozhodla o koupi 1 ks PC sestavy dle cenové nabídky
Atlantis Turnov ve výši 15.777,--Kč včetně DPH.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
8)
Žádost Pavlíny Činčurové, IČ 76209563 v zastoupení investora SŽDC s.o. o
souhlas se stavbou „Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou – Turnov“ pro
účely územního řízení umístěním stavby na pozemcích obce p.č. 217/3, 217/23, a 926/3,
vše v k.ú. Příšovice v souvislosti výstavbou nové optické kabelizace podél železniční
trati č. 070
Usnesení UR č. 177/217 - Rada souhlasí se stavbou „Výstavba DOK v traťovém úseku
Bakov nad Jizerou – Turnov“ pro účely územního řízení umístěním stavby na
pozemcích obce p.č. 217/3, 217/23, a 926/3, vše v k.ú. Příšovice v souvislosti
výstavbou nové optické kabelizace podél železniční trati č. 070
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Proti: 0

Zdržel se:0

9)
Vratka dotace na akci Revitalizace Příšovky část I.
Rada po projednání a seznámení se s obdrženými dokumenty a na základě vyjádření
právničky JUDr. Jany Zwyrtek Hamplové v této záležitosti přijala následující usnesení.
Usnesení UR č. 178/2017 - Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení o
vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně čj. 971902/17/2600-31472-507921 ze
dne 30.06.2017 a Rozhodnutí o stanovení lhůty podle ustanovení §32 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů čj. 971908/17/2600-31472507921 ze dne 30.06.2017.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
Usnesení UR č. 179/2017 - Rada trvá na tom, že obec neporušila žádnou dotační
podmínku v rámci akce Revitalizace Příšovky část I. tak, aby měla být sankcionována.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

10)
Informace starosty:
proveden nátěr okapních plechů kaple a dřevěného obložení sportovní haly u ZŠ
prodána disková žací lišta za 54.450,--Kč
instalován radar měření rychlosti na výjezdu z obce se statistikou
malotraktor MT8 byl dám do Pěnčína na opravu klikové skříně a motoru, cena
opravy cca 50.000,--Kč, na jednání rady podá podrobné informace pan Bernat
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 09.08.2017 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat dne 16.08.2017 od 17,00hod. ve
společenské místnosti DPS Příšovice. Zde proběhne veřejné projednání záměru
Výrobně skladovacího areálu Příšovice se zástupci společnosti AWENOR a.s. a
občany .

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:
Datum vyhotovení zápisu: 02.08.2017
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Ivana Laššová
Podpis místostarosty:

