Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 17.10.2018 v 16 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Macášek J., Laššová, Košek, Prokorátová
Omluveni:
Program:

Schválení programu

Kontrola plnění usnesení

Schválení záměru čj. 1536/2018/OU/254 uvolnění nebytových kancelářských
prostor o výměře 28m2 v Domě služeb čp. 42 v Příšovicích

Stanovisko v trestní věci vedené proti obviněnému
projednání neoprávněného užívání sklepních kójí s SBD PS Liberec, projednání
uplatnění náhrady škody po pachateli skutku poškození věci ( oka petlice)

Projednání nabídky na zpracování studie využití přírodní oblasti Písečáky pro
volnočasové aktivity

Projednání stavu užívání části obecního pozemku p.č. 472/3 v k.ú. Příšovice
pod nájemní smlouvou se ZLS s.r.o., IČ 254 41 281 v souvislosti se záměrem obce
zatrubnit odtokový příkop od propustku ke korytu Příšovky

Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k RD čp. 20

Udělení plné moci pro provádění inženýrské činnosti k zajištění ÚR na akci
„D10 Příšovice zastávka“

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Zvýšení bezpečnosti
dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany“ s Obcí Svijany, IČ 006 71 908

Informace starosty :
- Informace ve věci jednání o náhradě škody za zničené vakcíny a testovací
alergeny způsobené
přerušením elektrické energie při
rekonstrukci sociálních zařízení v ZS
- Jednání dne 29.10.2018 ve věci žalobce
u OS
Liberec, obec zastoupená JUDr. Mikyskou
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 248/2018 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 249/2018 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
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1)
Schválení záměru čj. 1536/2018/OU/254 uvolnění nebytových kancelářských
prostor o výměře 28m2 v Domě služeb čp. 42 v Příšovicích
Usnesení UR č. 250/2018 – Rada schvaluje záměr čj. 1536/2018/OU/254 uvolnění
nebytových kancelářských prostor o výměře 28m2 v Domě služeb čp. 42 v Příšovicích.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
2) Stanovisko v trestní věci vedené proti obviněnému
- projednání
neoprávněného užívání sklepních kójí s SBD PS Liberec v obecních prostorách domu
čp. 187, projednání uplatnění náhrady škody po pachateli skutku poškození věci ( oka
petlice) v celkové výši 174,-- Kč
Usnesení UR č. 251/2018 – Rada rozhodla, že se obec nepřipojí k trestnímu řízení na
uplatnění náhrady škody po pachateli skutku poškození věci ( oka petlice) .
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
Usnesení UR č. 252/2018 – Rada rozhodla, že obec vstoupí v jednání s vedením SBD
PS Liberec k vyjasnění užívání sklepních kójí v obecních prostorách domu čp. 187.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
3) Projednání nabídky na zpracování studie využití přírodní oblasti Písečáky pro
volnočasové aktivity
Usnesení UR č. 253/2018 – Rada schvaluje nabídku na zpracování studie využití
přírodní oblasti Písečáky pro volnočasové aktivity ve výši 269.000,--Kč firmy
Atakarchitekti, IČ 760 92 119 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4) Projednání stavu užívání části obecního pozemku p.č. 472/3 v k.ú. Příšovice pod
nájemní smlouvou se ZLS s.r.o., IČ 254 41 281 v souvislosti se záměrem obce
zatrubnit odtokový příkop od propustku ke korytu Příšovky
Usnesení UR č. 254/2018 – Rada pověřuje starostu projednat se ZLS s.r.o., IČ 254 41 281
vyklizení prostoru tak, aby bylo možné tento záměr realizovat. Budoucnost využití této
části pozemku bude předmětem jednání rady, případně zastupitelstva.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
5) Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k RD čp. 20
Investor:
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Usnesení UR č. 255/2018 – Rada souhlasí se stavbou vodovodní přípojky pro RD čp. 20
dle předložené situace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
6) Udělení plné moci pro provádění inženýrské činnosti k zajištění ÚR na akci „D10
Příšovice zastávka“
Usnesení UR č. 256/2018 – Rada uděluje plnou moc Ing. Pavlu Špulákovi, IČ 432
32 825 ve věci zastupování obce pro provádění inženýrské činnosti k zajištění ÚR na
akci „D10 Příšovice zastávka“
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
18) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Zvýšení bezpečnosti
dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany“
Usnesení UR č. 257/2018 – Rada postupuje smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci na projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice
– Svijany“ s Obcí Svijany, IČ 006 71 908 k projednání zastupitelstvu obce a doporučuje
její schválení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
19) Informace starosty :
- Informace ve věci jednání o náhradě škody za zničené vakcíny a testovací
alergeny způsobené
přerušením elektrické energie při
rekonstrukci sociálních zařízení v ZS
- Jednání dne 29.10.2018 ve věci žalobce
u OS
Liberec, obec zastoupená JUDr. Mikyskou
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 14.11.2018 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Podle § 91 zákona o obcích bude svoláno ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo
neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty.
Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:
Datum vyhotovení zápisu: 19.10.2018
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Ivana Laššová
Podpis místostarostky:

