Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis
ze schůze rady obce
konané dne 04.04.2018 v 16:00 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 smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí č. OLP/1690/2018 na sociální služby mezi obcí a Libereckým krajem ve
výši 126.669,- Kč

Schválení dodatku č.1 k pověření k poskytování služeb v obecném zájmu
upravující terminologii v souvislosti se zaváděním systému GDPR

Podnět Společenství vlastníků Příšovice čp. 198 ke kácení tří bříz u PD č. 198

Žádost Jana Kotrby o povolení k organizování závodů Dračích lodí v oblasti
Malého Písečáku dne 30.06.2018 a současně povolení vstupu na obecní pozemky

Žádost spol. Eliprom s.r.o., IČ 482 64 237 o souhlasné stanovisko k projektové
dokumentaci stavby č. IV-12-4016240 LB, Příšovice, čp. 277, ZLS s.r.o. - kNN a
souhlas s umístěním zařízení distribuční soustavy

Vyhodnocení poptávkového řízení na opravu místních komunikací

Schválení kupní smlouvy na koupi kolébky k akci obce vítání občánků

Zveřejnění docházky zastupitelů na jednání ZO a pracovní porady v roce 2017

Úhrada nákladů na dopravu na divadelní představení Eva tropí hlouposti do
Prahy dne 27.04.2018

Schválení smlouvy o poskytování služeb s firmou BDO Advisory s.r.o., IČ 272
44 784 na vstupní a rozdílovou analýzu GDPR včetně implementace všech dílčích
kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR

Schválení prodloužení licence na antivirový systém Eset na 3 roky v ceně
13.990,- Kč bez DPH

Nabídka k zapojení do projektu „Vnoučata na přání“

Požadavek na nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou při mimořádných
situacích a za krizových stavů

Příprava Knihy k 700 let od první písemné zmínky o obci

Plakát k výročí

Žádost Tomáše Macáška a Michaely Hejdukové o brigádu na údržbě obce
v období prázdnin

Cestopisná přednáška Pavly Bičíkové na téma Sicílie – Liparské ostrova dne
25.09.2018 od 18,00 hod. ve společenské místnosti v DPS

Informace starosty - zajišťujeme atrakce na pouť
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plánovaný koncert vážné hudby dne 21.04.2018 v 17,00hod. v kapli sv.
Václava

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 92/2018 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 93/2018 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí č. OLP/1690/2018 na sociální služby mezi obcí a Libereckým krajem ve
výši 126.669,- Kč
Usnesení UR č. 94/2018 – Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/1690/2018 na sociální služby mezi obcí a
Libereckým krajem ve výši 126.669,- Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
2) Schválení dodatku č.1 k pověření k poskytování služeb v obecném zájmu upravující
terminologii v souvislosti se zaváděním systému GDPR
Usnesení UR č. 95/2018 – Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 k pověření
k poskytování služeb v obecném zájmu upravující terminologii v souvislosti se
zaváděním systému GDPR s Libereckým krajem, IČ 708 91 508 a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4) Podnět Společenství vlastníků Příšovice čp. 198 ke kácení tří bříz u PD č. 198
Posuzováno bude v dalším období kácení – podzim 2018.
5) Žádost Jana Kotrby o povolení k organizování závodů Dračích lodí v oblasti
Malého Písečáku dne 30.06.2018 a současně povolení vstupu na obecní pozemky
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Usnesení UR č. 96/2018 – Rada povoluje organizaci závodů Dračích lodí v oblasti

Malého Písečáku dne 30.06.2018 za následujících podmínek – zajištění pořádku,
dodržování nočního klidu a úklid po akci. Rada upozorňuje na zajištění souhlasu
spoluvlastníků u některých dotčených pozemků.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Usnesení UR č. 97/2018 – Rada souhlasí s povolením vstupu na obecní pozemky

v souvislosti s pořádáním závodů Dračích lodí dne 30.06.2018 po dodání seznamu
obecních pozemků, na které organizátor požaduje povolení vstupu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
6) Žádost spol. Eliprom s.r.o., IČ 482 64 237 o souhlasné stanovisko k projektové
dokumentaci stavby č. IV-12-4016240 LB, Příšovice, čp. 277, ZLS s.r.o. - kNN a
souhlas s umístěním zařízení distribuční soustavy
Usnesení UR č. 98/2018 – Rada souhlasí s předloženou projektovou dokumentací
stavby č. č. IV-12-4016240 LB, Příšovice, čp. 277, ZLS s.r.o. – kNN, souhlasí
s umístěním nového podzemního kabelového vedení VN v pozemcích p.č. 127/1,
1004/1, 906/5, 906/18, 473/3, 473/10 a 906/19, s umístěním nového kabelového vedení
NN a nové rozpojovací skříně do zdi objektu na pozemku p.č. st. 468 a souhlasí jako
vlastník pozemku sousedícího s výše uvedenou stavbou, se stavbou zařízení distribuční
soustavy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

7) Vyhodnocení poptávkového řízení na opravu místních komunikací (jedná se o MK
p.p.č. 406/20 a 349/7)
Osloveny byly tři firmy:
STRABAG a.s………………..542.736,80 Kč bez DPH, 656.711,53 Kč s DPH
STREET s.r.o…………………479.459,--Kč bez DPH, 580.145,--Kč s DPH
EUROVIA CZ……………….516.650,--Kč bez DPH, 625.146,50 Kč s DPH
Z výše uvedených nabídek předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku f. STREET
s.r.o. ve výši 580 145,- Kč s DPH
Usnesení UR č. 99/2018 – Rada vybrala spol. STREET s.r.o., IČ 246 63 310 jako
dodavatele stavby „Oprava místních komunikací“, která podala ekonomicky
nejvýhodnější nabídku ve výši 479.459,--Kč bez DPH, 580.145,--Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Zdržel se:0

8) Schválení kupní smlouvy na koupi kolébky k akci obce vítání občánků
Dosud se půjčovala od obce Žďár
Usnesení UR č. 100/2018 – Rada schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi dřevěné
kolébky na akci obce vítání občánků s paní Marií Špringerovou, RČ 836112/3441 ve
výši 1.400,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
9) Zveřejnění docházky zastupitelů na jednání ZO a pracovní porady v roce 2017
Usnesení UR č. 101/2018 – Rada souhlasí se zveřejněním docházky zastupitelů na jednání
ZO a pracovní porady v roce 2017 na stránkách obce.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

10) Úhrada nákladů na dopravu na divadelní představení Eva tropí hlouposti do Prahy

dne 27.04.2018
Usnesení UR č. 102/2018 – Rada schvaluje úhradu nákladů na dopravu na divadelní

představení Eva tropí hlouposti do Prahy dne 27.04.2018
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11) Schválení smlouvy o poskytování služeb s firmou BDO Advisory s.r.o., IČ 272

44 784 na vstupní a rozdílovou analýzu GDPR včetně implementace všech dílčích
kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR
Firma byla vybrána v rámci VR Mikroregionu Jizera.
Usnesení UR č. 103/2018 – Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb
s firmou BDO Advisory s.r.o., IČ 272 44 784 na vstupní a rozdílovou analýzu GDPR
včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
12) Schválení prodloužení licence na antivirový systém Eset na 3 roky v ceně 13.990,-

Kč bez DPH
Usnesení UR č. 104/2018 – Rada schvaluje prodloužení licence na antivirový systém
Eset na 3 roky ve výši 13.990,--Kč bez DPH.
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Zdržel se:0

13) Nabídka k zapojení do projektu „Vnoučata na přání“
Usnesení UR č. 105/2018 - Rada rozhodla, že se obec nezapojí do projektu „Vnoučata
na přání“.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
14) Požadavek na nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou při mimořádných
situacích a za krizových stavů - rada bere na vědomí.
15) Příprava Knihy k 700 let od první písemné zmínky
Předběžná cena knihy 1000ks – 318 tis.Kč s DPH
Usnesení UR č. 106/2018 – Rada provede odsouhlasení textu za období po roce 1998.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
16) Plakát k výročí bude doplněn o informace ohledně občerstvení, možnosti nákupu
knihy, výstavy k výročí v sokolovně – rada bere na vědomí.
17) Žádost Tomáše Macáška a Michaely Hejdukové o brigádu v období prázdnin na
údržbě obce
Usnesení UR č. 107/2018 – Rada souhlasí se zaměstnáním Tomáše Macáška a Michaely
Hejdukové na brigádu v období prázdnin na údržbě obce.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
17) Cestopisná přednáška Pavly Bičíkové na téma Sicílie – Liparské ostrova dne
25.09.2018 od 18,00 hod. ve společenské místnosti DPS
Usnesení UR č. 108/2018 – Rada souhlasí s pořádáním cestopisné přednášky „ Sicílie –
Liparské ostrovy“ dne 25.09.2018 od 18,00 hod. ve společenské místnosti DPS.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
20) Informace starosty:
- zajišťujeme atrakce na pouť
plánovaný koncert vážné hudby dne 21.04.2018 v 17,00hod. v kapli sv. Václava
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Závěr
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno na středu dne 06.06.2018 od
17,00hod. ve společenské místnosti DPS Příšovice.
Příští schůze rady bude ve středu dne 18.04.2018 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.

Ing. František Drbohlav
Digitálně
Podpis starosty:
podepsal
František František
Drbohlav
Drbohlav Datum:
2018.04.10

Ivana Laššová
Podpis místostarostky:

08:27:00 +02'00'

Datum vyhotovení zápisu: 09.04.2018
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