Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice

Zápis č. 6/2018
z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 12.12.2018 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice čp. 66
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Bukvicová Ing., Košek Zdeněk, Kotrba Jan, Vilhelm Jiří
Neomluveni: -1)
Zahájení, složení slibů členů zastupitelstva Heleny Bártové a Jakuba Tarasova
Zasedání Zastupitelstva obce Příšovice bylo zahájeno v 17,00hodin starostou obce Ing. Františkem
Drbohlavem. Před zahájením zasedání byly oba členové zastupitelstva vyzváni (při prezenci) k předložení
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající ověřil platnost mandátů členů zastupitelstva
– tj. kontrolou osvědčení o zvolení registračním úřadem.
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 vyzval Helenu Bártovou a Jakuba Tarasova ke složení slibu. Před složením
slibu ho starosta upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Příšovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
Vyzval paní Helenu Bártovou ke složení slibu pronesením slova “slibuji“ a podpisem na připraveném
písemném vyhotovení slibu (příloha č. 1). Paní Helena Bártová neodmítla složení slibu, ani nesložila slib
s výhradou.
Vyzval pana Jakuba Tarasova ke složení slibu pronesením slova “slibuji“ a podpisem na připraveném
písemném vyhotovení slibu (příloha č. 1). Pan Jakub Tarasov neodmítl složení slibu, ani nesložil slib
s výhradou.
Nebylo přijato žádné usnesení.
Upozornění na vypnutí mobilních telefonů během jednání zastupitelstva, aby nenarušovaly jeho průběh.
Z jednání zastupitelstva bude pořízen zvukový záznam.
2)
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ustanovení zapisovatele Jana Flanderková
Ustanovení ověřovatelů zápisu – Jan Christov, Jaroslav Macášek
Usnesení UZ č. 76/2018 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Janu Flanderkovou a
jako ověřovatele zápisu Jana Christova a Jaroslava Macáška.
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 2 – Christov, Macášek Jaroslav
Usnesení přijato.
Schválení programu zasedání :
Starosta navrhuje rozšířit program jednání o bod Projednání a schválení návrhu pasportu místních
komunikací zpracovaného dne 09.12.2018 Ing. Lepšem a navrhuje zařadit tento bod na program jednání
pod číslem 15) a následně posunout další body 16) Informace starosty 17) Diskuse, 18) Závěr.
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Program
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

:
Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o jednání Rady
Projednání Místního programu obnovy venkova 2019-2022
Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2019
Návrh rozpočtu na rok 2019
Rozpočtová změna č. 4 rozpočtu na rok 2018
Projednání a schválení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021
Projednání a schválení kontrolní zprávy o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce
2018
Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu akce „Příšovice, Na Urale –
vybudování infrastruktury pro 5 RD, k.ú. Příšovice
Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě stavby vodovodní přípojky pro RD čp. 20
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124014730/VB/1 – zemní kabelové vedení NN uložené v pozemcích obce p.č. 127/1, 127/2,
130/1, st. 297, vše v k.ú. Příšovice
Schválení podání žádosti o dotaci z MMR DT Podpora obnovy místních komunikací
Projednání a schválení návrhu pasportu místních komunikací zpracovaného dne
09.12.2018 Ing. Lepšem
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Dále nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu jednání. Následně bylo hlasováno o navrženém pořadu
jednání.
Usnesení UZ č. 77/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva dle pozvánky
zveřejněné na úřední desce od 05.12.2018 do 12.12.2018 se začleněním bodu 15) Projednání a schválení
návrhu pasportu místních komunikací zpracovaného dne 09.12.2018 Ing. Lepšem dle návrhu starosty a
následně posunout další body 16) Informace starosty 17) Diskuze, 18) Závěr.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
3) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Zápis zasedání ZO č.4/2018 ze dne 24.9.2018
Byla podepsána smlouva o zadání veřejném zadání zakázky na zhotovitele cyklostezky Compet Consult UZ
č. 49/2018
Zápis z ustavujícího zasedání ZO dne 13.10.2018
Byla podepsána smlouva o partnerství pro projekt zvýšení bezpečnosti dopravy (zastávky BUS a chodníky)
dle schváleného UZ č. 75/2018
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Usnesení UZ č. 78/2018 prezentovanou starostou obce.
Hlasování
Pro: 11
Usnesení přijato.

Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva

Proti: 0

Zdržel se:

0

4) Zpráva o jednání Rady od veřejného jednání ZO dne 31.10.2018
Zápisy z jednání Rady jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách obce v záložce Úřední deska/Zápisy
z jednání Rady. Kdo má zájem, může se s nimi seznámit. Rada se sešla od posledního jednání zastupitelstva
celkem 4 krát – 7.11., 21.11., 5.12.
Usnesení UZ č. 79/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o jednání rady prezentovanou starostou
obce.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
5) Projednání Místního programu obnovy venkova 2019-2022
Starosta prezentoval přehled akcí realizovaných v letošním roce a zároveň předkládaný místní plán obnovy
vesnice 2019 – 2022.
Usnesení UZ č. 80/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Místní program obnovy vesnice 2019 – 2022 dle
přílohy zápisu.
Hlasování
Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
6) Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2019
Starosta prezentoval podrobně sumarizační plán akcí na rok 2019 včetně komentáře podrobně dle přílohy.
Pan Hlava dotaz na bike park.
Starosta: Místa jsou vytipována, po upřesnění představy lze začlenit do sumarizačního plánu.
Usnesení UZ č. 81/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje Sumarizační plán akcí na rok 2019 dle přílohy
zápisu.
Hlasování
Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
7) Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Návrh předpokládaných příjmů + 35.722.152,--Kč, předpokládaných výdajů -39.836.548,--Kč v členění dle
přílohy. Rozpočet je schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků
z minulých let (financování) 4.114.396,--Kč.
Usnesení UZ č. 82/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový podle
přílohy zápisu. Rozpočet je schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků
z minulých let (financování).
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
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8) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 4 rozpočtu obce na rok 2018
Starosta prezentoval rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu na rok 2018 podrobně dle přílohy.
Usnesení UZ č. 83/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu obce na rok
2018 – vyčíslení RZ: Příjmy 2.174.460,--Kč, Výdaje 84.287,-- Kč, Financování - 2.090.173,-- Kč
ve členění dle přílohy.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
9) Projednání a schválení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Příšovice na léta 2020 – 2021 dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 84/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2021 obce
Příšovice dle přílohy zápisu.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
10) Projednání a schválení kontrolní zprávy o finanční činnosti DSO Mikroregionu Jizera v roce 2018
Usnesení UZ č. 85/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO
„Mikroregion Jizera“ v roce 2018.
Hlasování
Pro:
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

11) Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu akce „Příšovice, Na Urale – vybudování
infrastruktury pro 5 RD, k.ú. Příšovice
Investorem
jedná se o pozemky dotčené stavbou, z části (p.p.č. 406/19
v k.ú. Příšovice) nebo zcela v majetku obce – p.p.č. 406/69, 407/31 a 406/20, vše v k.ú. Příšovice, stavba
bude obsahovat přístupovou komunikaci, odvodnění zpevněné plochy, prodloužení vdv řádu, prodloužení
podtlakové kanalizace
Usnesení UZ č. 86/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu
„Příšovice Na Urale – vybudování infrastruktury pro 5 RD k.ú. Příšovice“ s
jako investorem stavby, jedná se o pozemky obce p.č. 406/69, 407/31 a 406/20, a pozemek p.č. 406/19,
jehož je obec spoluvlastníkem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Z důvodu změny vlastnických vztahů dotčených pozemků a na základě žádosti investora
zastoupené na základě plné moci společností PVK Projekt s.r.o., IČ 057 05 088 je nutné zrušit usnesení
UZ č. 15/2015 ze dne 18.03.2015 - Usnesení UZ č. 15/2015 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu
umístit a provést stavbu „Příšovice Na Urale – vybudování infrastruktury pro 5 RD k.ú. Příšovice“
s
a pověřuje starostu jejím podpisem.
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Usnesení UZ č. 87/2018 – Zastupitelstvo obce ruší své usnesení UZ č. 15/2015 ze dne 18.03.2015 na žádost
investora
, a tím i platnost a účinnost smlouvy o právu umístit a provést stavbu uzavřené
s investorem
dne 23.11.2015.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

12) Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě stavby vodovodní přípojky pro RD čp. 20
Usnesení UZ č. 88/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě stavby vodovodní přípojky pro RD čp. 20 uzavřenou mezi Obcí
Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným
z věcného břemene a
jako stavebníkem a budoucím
oprávněným z věcného břemene, jedná se o stavbu vodovodní přípojky pro RD čp. 20, jednorázová úplata
za zřízení VB 100,--Kč/bm včetně ochranného pásma dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 11
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:

0

13) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4014730/VB/1 –
zemní kabelové vedení NN uložené v pozemcích obce p.č. 127/1, 127/2, 130/1, st. 297, vše v k.ú. Příšovice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-4014730/VBP001 uzavřena dne 02.12.2016.
Usnesení UZ č. 89/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4014730/VB/1 uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing.
Františkem Drbohlavem jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce a.s., IČ 247 29 035,
zastoupenou spol. ENPRO Energo s.r.o., IČ 286 28 250, zastoupenou na základě pověření Věrou
Tomkovou, jedná se o umístění zemního kabelového vedení NN do pozemků obce p.č. 127/1, 127/2, 130/1,
st. 297, jehož součástí je stavba – budova čp. 42 v k.ú. Příšovice, obec Příšovice , jednorázová úplata za
zřízení VB ve výši 7.510,-Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro:
11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
14) Schválení podání žádosti o dotaci z MMR DT Podpora obnovy místních komunikací na rok 2019
Usnesení UZ č. 90/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na rok 2019 DT –
Podpora obnovy místních komunikací týkající se opravy komunikací v části obce Na Závodí.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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15) Projednání a schválení návrhu pasportu místních komunikací zpracovaného dne 09.12.2018 Ing.
Lepšem
Starosta seznámil zastupitele s předkládanými podklady pasportu.
Připomínky Ing. Hlavy: doplnění komunikace ke kravínu, k čp. 181 (ke
) a za rybníkem k čp.
212 – červeně – bude doplněno
Usnesení UZ č. 91/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh pasportu komunikací obce
Příšovice zpracovaný dne 09.12.2018 Ing. Václavem Lepšem a pověřuje starostu zahájením správního
řízení v této záležitosti.
Případné změny schváleného pasportu komunikací obce přenechává zastupitelstvo obce do kompetence radě
obce.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

15) Informace starosty
15.1 Seznámení s plánem inventur roku 2018 a členství zastupitelů v jednotlivých komisích
15.2 Seznámení s časovým plánem jednání zastupitelstva na rok 2019
15.3 Schválení stravenek pro uvolněného starostu
Usnesení UZ č. 92/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na stravování ve výši 45,-- Kč/ks
uvolněnému starostovi od 1.3.2018 , na které má nárok po novelizaci zákona o obcích s účinností od
1.1.2018.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
15.4 Pověření rady obce schvalováním rozpočtových změn na rok 2019
Usnesení UZ č. 93/2018 - Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových změn na
rok 2019 do výše 500.000,--Kč a dotací v celé výši. Rada obce bude na nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva obce o těchto změnách zastupitele informovat.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
15.5. Rozpočtová změna č. 5 rozpočtu na rok 2018
Usnesení UZ č. 94/2018 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5
rozpočtu na rok 2018.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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15.6 Probíhající a připravované akce
- Revitalizace Příšovky
- Stavba ČOV – bude se stavět příští rok
- Rekonstrukce II/610 – první se začnou opravovat propustky a mostky, současně začne výstavba
cyklostezky, podána žádost o dotaci na stavbu cyklostezky na SFDI
16) Diskuse
P.
– kdy bude osvětlení u DPS
Starosta – v lednu 2019
P.
– nákladní automobily nerespektují značení Průjezd zakázán
Starosta – osloví Policii ČR
P.
– velká díra před čp. 139 po opravě porušeného vdv ventilu provedené SČVK
Starosta – zavolá SČVK s žádostí o zjednání nápravy
P.
P.

– průjezd přes všeňský most možný
– koliduje s dopravním značením u Intermy, čištění Příšovky, cesta mezi DPS a čp. 80

Starosta – Povodí Labe vyčistí postupně Příšovku za příznivého počasí
- dojde k prořezu jasanů na křižovatce u DPS
P.
– jak budou fungovat zastávky BUS při rekonstrukci II/610
Starosta – bude řešeno v dopravně inženýrském opatření (DIO)
17) Závěr
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 06.03.2019.
Zasedání ukončeno ve 18,45 hod.
Zápis vyhotoven dne 17.12.2018
Zapsala: Jana Flanderková

Podpis starosty:

Ověřovatelé:
Christov Jan
Macášek Jaroslav

dne……………………
dne……………………

Vyvěšeno dne: 18.12.2018

……………………………….
……………….……………….

Sejmuto dne: 02.01.2019
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