Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis
ze schůze rady obce
konané dne 21.02.2018 v 16:00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Macášek J., Laššová, Košek
Omluveni: Prokorátová
Program:

Schválení programu

Kontrola plnění usnesení

Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z DF LK, program 2.1 Program
obnovy venkova na projekt „Oprava komunikací v obci Příšovice 2018“

Schválení nájemní smlouvy s COOP Mnichovo Hradiště, družstvo, IČ 000
31 798 na rekonstruovanou prodejnu čp. 15

Schválení smlouvy na koncert v rámci oslav 700 let výročí obce s hudební
skupinou Schovanky

Prodej pozemku p.č.110/156 o výměře 97 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Příšovice

Ukončení nájemní smlouvy s Jednotou - spotřebním družstvem v Mnichově
Hradišti, IČ 000 31 798 uzavřené dne 10.08.2001 týkající se obecní prodejny čp. 15

Projednání smlouvy o spolupráci na projektu cyklostezky mezi obcemi Přepeře a
Příšovice

Žádost o závazné stanovisko pro změnu stavby před dokončením spočívající
v rozdělení stavebního objektu SO 112 na SO 112 A – rekonstrukce chodníku
s autobusovými zálivy a SO 112 B – rekonstrukce chodníku do Svijan

Žádost Klubu přátel Příšovického mariáše o bezplatný pronájem prostor
sokolovny pro pořádání 20. ročníku tradičního turnaje v mariáši dne 03.03.2018 v době
od 6:30 do 18:30 hod

Žádost o příspěvek do tomboly na výroční členskou schůzi ČZS konanou dne
24.02.2018

Žádost Romany Kyselové, Příšovice 123 o brigádu na údržbě obce pro dceru
Adrianu Kyselovou v období červenec – srpen 2018 v délce 1 měsíce

Souhlas s podáním žádosti o dotaci z DF LK, program 2.1 Program obnovy
venkova na rekonstrukci střechy budovy OÚ přes DSO Mikroregion Jizera v rámci
projektu „Zvyšování kvality života v MR Jizera“

Žádost Martiny Vyhlídkové o uspořádání besedy s názvem Peru očima ženy
aneb – až doperu pojedu do Peru v společenské místnosti v DPS dne 03.03.2018 od 16
hod. (sobota) bez vstupného

Zadání poptávkového řízení na dodavatele stavby „Oprava sociálních zařízení ve
zdravotním středisku“

Vyhodnocení poptávkového řízení na zhotovitele „Zpracování digitálního
povodňového plánu pro obec Příšovice
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Pořádání „VII. nedělního čaje“ schválení hudební produkce p. René Holmana a
úhrada malého občerstvení konané dne 18.03.2018 v 17,00hod. v DPS

Nabídka TextilEco a.s. Praha na servis kontejnerů na textil a žádost o umístění
sběrných kontejnerů na obecních pozemcích
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 53/2018 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 54/2018 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z DF LK, program 2.1 Program
obnovy venkova na projekt „Oprava komunikací v obci Příšovice 2018“
Usnesení UR č. 55/2018 – Rada souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z DF
LK, program 2.1 Program obnovy venkova na projekt „Oprava komunikací v obci
Příšovice 2018“ ve výši 568.700,--Kč a 50% podílem obce na zajištění projektu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2)
Schválení nájemní smlouvy s COOP Mnichovo Hradiště, družstvo, IČ 000
31 798 na rekonstruovanou prodejnu čp. 15
Záměr vyvěšen 05.02.2018, sejmut 20.02.2018.
Usnesení UR č. 56/2018 – Rada schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s družstvem
COOP Mnichovo Hradiště, IČ 000 31 798 týkající se pronájmu prodejny čp. 15,
nájemné za užívání předmětu nájmu je stanoveno ve výši 16.350,--Kč bez DPH měsíčně
s platností od 01.01.2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3)
Schválení smlouvy na koncert v rámci oslav 700 let výročí obce s hudební
skupinou Schovanky
Radní Košek dojedná podrobnosti, které nejsou v smlouvě obsaženy a časové úpravy
v programu.
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Usnesení UR č. 57/2018 – Rada schvaluje smlouvu na koncert v rámci oslav 700 let
výročí obce s hudební skupinou Schovanky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

4)
Prodej pozemku p.č.110/156 o výměře 97 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Příšovice manželům Vyoralovým
UR 44/2018 – schválení záměru, vyvěšen 07.02.2018, sejmut 23.02.2018, manželé
Vyoralovi se přihlásili k záměru dne 15.02.2018.
Usnesení UR č. 58/2018 – Rada schvaluje prodej nově odděleného pozemku p.č.
110/156 o výměře 97 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Příšovice za cenu
28. 300,--Kč / 18.500,--Kč (cena pozemku) + 800,--Kč (znalecký posudek) + 8.000,-Kč (vyhotovení GP) + 1.000,--Kč (poplatek za návrh na vklad)/ a postupuje
zastupitelstvu obce ke schválení .
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
5)
Ukončení nájemní smlouvy s Jednotou - spotřebním družstvem v Mnichově
Hradišti, IČ 000 31 798 uzavřené dne 10.08.2001 týkající se obecní prodejny čp. 15 ke
dni 31.12.2017.
Z důvodu provedené rekonstrukce obecní prodejny bude ukončena stávající nájemní
smlouva s cílem stanovení nových nájemních podmínek.
Usnesení UR č. 59/2018 – Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Jednotou spotřebním družstvem v Mnichově Hradišti, IČ 000 31 798 uzavřené dne 10.08.2001 ke
dni 31.12.2017.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.

6)
Projednání smlouvy o spolupráci na projektu cyklostezky mezi obcemi Přepeře a
Příšovice. Rada souhlasí s návrhem smlouvy a postupuje ji k schválení ZO dne 7.3.2018
4/0/0
Usnesení UR č. 60/2018 – Rada projednala smlouvu o spolupráci na projektu
cyklostezky mezi obcemi Přepeře, IČ 002 76 014 a Příšovice, IČ 002 63 125 a
postupuje ji zastupitelstvu obce ke schválení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
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7) Žádost o závazné stanovisko pro změnu stavby před dokončením spočívající
v rozdělení stavebního objektu SO 112 na SO 112 A – rekonstrukce chodníku
s autobusovými zálivy a SO 112 B – rekonstrukce chodníku do Svijan. Iniciátorem
tohoto rozdělení byla obec Příšovice z důvodu možnosti žádat o dotaci na SO 112A a
SO112B
Usnesení UR č. 61/2018 – Rada souhlasí se změnou stavby před dokončením
spočívající v rozdělení stavebního objektu SO 112 na SO 112 A – rekonstrukce
chodníku s autobusovými zálivy a SO 112 B – rekonstrukce chodníku do Svijan dle
předložené PD. Iniciátorem tohoto rozdělení byla obec Příšovice z důvodu možnosti
žádat o dotaci na SO 112A a SO112B.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7)
Žádost Klubu přátel Příšovického mariáše o bezplatný pronájem prostor
sokolovny pro pořádání 20. ročníku tradičního turnaje v mariáši dne 03.03.2018 v době
od 6:30 do 18:30 hod
Usnesení UR č. 62/2018 – Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor sokolovny dne
03.03.2018 od 6:30 hod. do 18:30 hod. za účelem konání 20. ročníku tradičního mariáše
o třech hráčích za standardních podmínek. Všechny pronajaté prostory ( sál, přísálí i
zázemí) budou před vrácením správci uklizeny, úhrada spotřebovaných energií včetně
ostatních nákladů (např. rozbité sklo) do týdne od skončení akce na obecním úřadě na
základě vyúčtování vypracovaného místostarostkou.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Žádost o příspěvek do tomboly na výroční členskou schůzi ČZS konanou dne
24.02.2018.
8)

Usnesení UR č. 63/2018 – Rada souhlasí s poskytnutím 5 ks kalendářů obce jako
příspěvek do tomboly na výroční členskou schůzi ČZS konanou dne 24.02.2018.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
9)
Žádost Romany Kyselové, Příšovice 123 o brigádu na údržbě obce pro dceru
Adrianu Kyselovou v období červenec – srpen 2018 v délce 1 měsíce
Usnesení UR č. 64/2018 – Rada schvaluje žádost Romany Kyselové, Příšovice 123 o
brigádu na údržbě obce pro dceru Adrianu Kyselovou v období červenec – srpen 2018
v délce 1 měsíce.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
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10)
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z DF LK, program 2.1 Program obnovy
venkova na rekonstrukci střechy budovy OÚ přes DSO Mikroregion Jizera v rámci
projektu „Zvyšování kvality života v MR Jizera“.
Usnesení UR č. 65/2018 – Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z DF LK, program
2.1 Program obnovy venkova na rekonstrukci střechy budovy OÚ přes DSO
Mikroregion Jizera v rámci projektu „Zvyšování kvality života v MR Jizera“.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
11)
Žádost Martiny Vyhlídkové o uspořádání besedy s názvem Peru očima ženy
aneb – až doperu pojedu do Peru v společenské místnosti v DPS dne 03.03.2018 od 16
hod. (sobota) bez vstupného
Usnesení UR č. 66/2018 – Rada souhlasí s uspořádáním besedy s názvem Peru očima
ženy aneb – až doperu pojedu do Peru v společenské místnosti v DPS dne 03.03.2018
od 16 hod. (sobota) bez vstupného.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
12)
Zadání poptávkového řízení na dodavatele stavby „Oprava sociálních zařízení ve
zdravotním středisku“ . Projektová cena řádově 1.300.000,--Kč.
Usnesení UR č. 67/2018 – Rada schvaluje zadání poptávkového řízení na dodavatele
stavby „Oprava sociálních zařízení ve zdravotním středisku“ oslovením tří firem
s následným vyhodnocením nejvýhodnější nabídky dle nejnižší nabídkové ceny bez
DPH.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.

13) Vyhodnocení poptávkového řízení na zhotovitele „Zpracování digitálního
povodňového plánu pro obec Příšovice“
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z MŽP. Byly osloveny 3 firmy dle přílohy.
VRV a.s……………….……….228.690,--Kč včetně DPH
Hydrosoft Veleslavín………….234.740,--Kč včetně DPH
Ing. Lumír Pála………………...240.790,--Kč včetně DPH
Usnesení UR č. 68/2018 – Rada vybrala spol. VRV a.s. jako zhotovitele „Zpracování
digitálního povodňového plánu pro obec Příšovice“, který podal nejvýhodnější nabídku
z hlediska ceny ve výši 228.690,--Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování
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Proti: 0

Zdržel se:0

13)
Pořádání „VII. nedělního čaje“ schválení hudební produkce p. René Holmana a
úhrada malého občerstvení konané dne 18.03.2018 od 17,00hod. v DPS
Usnesení UR č. 69/2018 - Rada schvaluje pořádání „VII. nedělního čaje“ s hudební
produkcí p. René Holmana a úhradu malého občerstvení konané dne 18.03.2018
v 17,00hod. v DPS.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
14)
Nabídka TextilEco a.s. Praha na servis kontejnerů na textil a žádost o umístění
sběrných kontejnerů na obecních pozemcích
Usnesení UR č. 70/2018 - Rada odmítá nabídku společnosti TextilEco a.s. Praha na
servis kontejnerů na textil a žádost o umístění sběrných kontejnerů na obecních
pozemcích. Sběr použitého textilu je zajišťován firmou Dimatex.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
15)

Informace starosty:

Závěr
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno na středu dne 07.03.2018 od
17,00hod. ve společenské místnosti DPS Příšovice.
Příští schůze rady bude ve středu dne 21.03.2018 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Františe
k
Drbohla
v

Digitálně
podepsal
František
Drbohlav
Datum:
2018.03.09
10:10:54 +01'00'

Datum vyhotovení zápisu: 27.02.2018
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Ivana Laššová
Podpis místostarostky:

