Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis
ze schůze rady obce
konané dne 28.05.2018 v 17:00 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

Stanovisko radních k nabídce Pošty s.p. ke změně formy obsluhy v rámci
projektu Pošta Partner

Žádost spol. JFT s.r.o., IČ 252 75 771 o vyjádření obce ohledně projektové trasy
podzemního kabelového vedení NN na akci „LB, Příšovice, p.č. 110/128 – svod, kNN,
SS“

Žádost Lucie Wassman, Turnov o souhlas obce se stavbou zahradní chatky na
p.p.č. 110/128 v k.ú Příšovice dle nákresu

Žádost Jakuba Jiroše, Turnov o souhlas obce s výstavbou RD na p.p.č. 293/1
v k.ú. Příšovice

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

Schválení smlouvy o dílo publikace k příležitosti výročí obce

Schválení zakoupení vybavení výjezdové jednotky SDH Příšovice spotřebním
materiálem dle seznamu

Výše úplaty za zřízení věcného břemene mezi GasNet s.r.o. a panem Petrem
Dlouhým na pozemcích 110/25 a 110/148, oba v k.ú. Příšovice týkající se přeložky
plynovodu v rámci Revitalizace Příšovky II. část
 Další žádost Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 o finanční
příspěvek na opravu pomníku VH CZE5109-39346 k bitvě u Podolí ve Svijanech

Schválení nákupu žvýkaček s potiskem 1000 ks

Schválení nájemních smluv na byty v DPS - byt č. 209 (1+1) Sedlákovi, byt č.
210 (1+0) Tvrdá Věra

Stanovení prodejní ceny knihy k výročí 700 let obce
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 154/2018 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
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Usnesení UR č. 155/2018 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Stanovisko radních k nabídce Pošty s.p. ke změně formy obsluhy v rámci
projektu Pošta Partner
Na základě prezentace zástupců pošty dne 16.05.2018 a předaných podkladů rada
neidentifikovala významné výhody, které by občané, potažmo obec, z této změny měla.
Usnesení UR č. 156/2018 – Rada se odmítla zapojit do projektu Pošta Partner. Rada
postupuje konečné rozhodnutí ZO dne 06.06.2018.
Hlasování
Pro: 4
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

2) Žádost spol. JFT s.r.o., IČ 252 75 771 o vyjádření obce ohledně projektové trasy

podzemního kabelového vedení NN na akci „LB, Příšovice, p.č. 110/128 – svod, kNN,
SS“
Usnesení UR č. 157/2018 – Rada souhlasí s předloženým zákresem projektované trasy
podzemního kabelového vedení NN na akci „LB, Příšovice, p.č. 110/128 – svod, kNN,
SS“ k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
3) Žádost Lucie Wassman, Turnov o souhlas obce se stavbou zahradní chatky na p.p.č.
110/128 v k.ú Příšovice dle nákresu
Usnesení UR č. 158/2018 – Rada souhlasí se stavbou zahradní chatky na p.p.č. 110/128
v k.ú. Příšovice dle nákresu žadatelky Lucie Wassmann.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4) Žádost Jakuba Jiroše, Turnov o souhlas obce s výstavbou RD na p.p.č. 293/1 v k.ú.
Příšovice
Usnesení UR č. 159/2018 – Rada souhlasí s výstavbou RD na p.p.č. 293/1 v k.ú.
Příšovice dle nákresu žadatele Jakuba Jiroše.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Žádost Eliprom s.r.o., IČ 482 64 237 o souhlasné stanovisko k změně projektové
dokumentaci a souhlas s umístěním zařízení distribuční soustavy stavby IV-12-4016240
LB, Příšovice, č.p. 277, ZLS s.r.o. – kNN
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Jedná se o uložení kabelu nového vedení NN do pozemků obce p.č. 127/1, 1004/1,
906/5, 906/25, 127/6, 473/9, 906/2, 906/17, 906/8, 906/19 a 473/10 a umístění nového
kabelového vedení NN a nové rozpojovací skříně do zdi objektu na pozemku st.č. 468.
Usnesení UR č. 160/2018 – Rada souhlasí s předloženou projektovou dokumentací
stavby IV-12-4016240 LB, č.p. 277, ZLS s.r.o. – kNN“ , souhlasí s umístěním nového
podzemního kabelového vedení NN do pozemků obce p.č. 127/1, 1004/1, 906/5,
906/25, 127/6, 473/9, 906/2, 906/17, 906/8, 906/19 a 473/10 a umístění nového
kabelového vedení NN a nové rozpojovací skříně do zdi objektu na pozemku st.č. 468
za podmínky, že přechody místní komunikace včetně sjezdů (pod komunikací na
p.p.č. 906/25 a 906/8, oba v k.ú. Příšovice) budou provedeny protlakem z důvodu
snížení zatížení komunikace. Toto stanovisko nahrazuje předchozí vyjádření čj.
543/2018/OU/60.1, 544/2018/OU/56.1 ze dne 09.04.2018.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Schválení smlouvy o dílo publikace k příležitosti výročí obce
Usnesení UR č. 161/2018 – Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se Stanislavem
Dlouhým, IČ 667 93 432, se sídlem Stará Lomnice 1503, 512 51 Lomnice nad Popelkou
jako dodavatelem týkající se kompletního zpracování publikace k příležitosti výročí
obce v nákladu 1000ks v ceně 244.545,--Kč bez DPH za splnění díla a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7) Schválení zakoupení vybavení výjezdové jednotky SDH Příšovice spotřebním
materiálem dle seznamu ve výši cca 11.680,- Kč
Usnesení UR č. 162/2018 – Rada schvaluje zakoupení vybavení výjezdové jednotky
SDH Příšovice spotřebním materiálem dle seznamu ve výši cca 11.680,- Kč .
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

8) Výše úplaty za zřízení věcného břemene mezi GasNet s.r.o. a panem Petrem
Dlouhým na pozemcích 110/25 a 110/148, oba v k.ú. Příšovice týkající se přeložky
plynovodu v rámci Revitalizace Příšovky II. část, investorem stavby je obec
Usnesení UR č. 163/2018 - Rada schvaluje výši úplaty 500,-Kč za zřízení věcného
břemene v rámci smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.sml.
8800070225_4/BVB/P mezi GasNet, s.r.o., IČ 272 95 567 a Petrem Dlouhým na
pozemcích p.č. 110/25 a 110/148, oba v k.ú. Příšovice, kde bude uložena přeložka NTL
plynovodů ocel DN50 a DN200 Příšovice – Revitalizace Příšovky, číslo stavby
880070225, investorem stavby je obec.
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Zdržel se:0

9) Další žádost Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 o finanční příspěvek
na opravu pomníku VH CZE5109-39346 k bitvě u Podolí ve Svijanech
Jedná se válečný hrob č. CZE5109-39346 v soukromém vlastnictví nacházející se na
pozemku v katastrálním území Příšovice
Rada již jednou žádost zamítla dne 24.01.2018 pod UR č. 35/2018 z důvodu
soukromého vlastnictví pozemku, na kterém se pomník nachází. Nyní žádají o polovinu
rozpočtované částky na opravu, tj. cca 25 tis. Kč.
Usnesení UR č. 164/2018 – Rada po opětovném projednání žádosti Komitétu pro
udržování památek z války roku 1866 o finanční příspěvek na opravu pomníku VH
CZE5109-39346 k bitvě u Podolí ve Svijanech ve výši poloviny rozpočtované částky
na opravu, tj. cca 25 tis. Kč žádost zamítá a trvá na svém usnesení UR č. 38/2018 ze dne
24.01.2018.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
10) Schválení nákupu žvýkaček s potiskem v nákladu 1000 ks
Usnesení UR č. 165/2018 – Rada schvaluje nákup žvýkaček s potiskem ku příležitosti
výročí obce v nákladu 1000ks za cenu 2160,--Kč včetně DPH.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
11) Schválení nájemních smluv na byty v DPS - byt č. 209 (1+1) Sedlákovi, byt č. 210
(1+0) Tvrdá Věra
Usnesení UR č. 166/2018 – Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 209 (1+1) v DPS panu Jindřichu Sedlákovi, nar. 23.06.1959 a Ludmile
Sedlákové, nar. 12.11.1935 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Usnesení UR č. 167/2018 – Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 210 (1+0) v DPS paní Věře Tvrdé, nar. 11.01.1941 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
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12) Stanovení prodejní ceny knihy k výročí 700 let obce
Po projednání na pracovní poradě členů zastupitelstva byla schválena akční prodejní
cena 199,- Kč v den oslav tj. 23.06.2018, poté prodejní cena 250,--Kč
Usnesení UR č. 168/2018 – Rada schvaluje akční prodejní cena publikace „Příšovice“
vydanou ku příležitosti výročí obce za akční prodejní cenu 199,- Kč v den oslav tj.
23.06.2018, poté prodejní cena 250,--Kč.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

Závěr
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 20.06.2018 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.

Franti Digitálně
podepsal
šek František
Drbohlav
Ing. František Drbohlav Drboh Datum:
2018.05.30
16:38:18
Podpis starosty:
lav
+02'00'
Datum vyhotovení zápisu: 30.05.2018
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Ivana Laššová
Podpis místostarostky:

