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

Zápis č. 6/2019
z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 04.12.2019 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice čp. 66
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Košek Zdeněk, Macášek Antonín
Neomluveni: -1)
Zahájení
Uvítání
Upozornění na vypnutí mobilních telefonů během jednání zastupitelstva, aby nenarušovaly jeho průběh.
Z jednání zastupitelstva nebude pořízen zvukový záznam z důvodu poruchy nahrávacího zařízení.
2)
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ustanovení zapisovatele Jan Košek
Ustanovení ověřovatelů zápisu – Jan Christov, Jaroslav Macášek
Usnesení UZ č. 61/2019 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Jan Košek a jako
ověřovatele zápisu Jana Christova a Jaroslav Macášek
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 2 – Košek Jan, Macášek Jaroslav
Usnesení přijato.
Schválení programu zasedání
Předsedající navrhuje upravit a rozšířit program jednání bodu 5) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 7
rozpočtu na rok 2019 následovně Seznámení s rozpočtovou změnou č. 6 rozpočtu na rok 2019 a schválení
rozpočtové změny č. 7 rozpočtu na rok 2019
Dále navrhuje doplnit program jednání o bod) Projednání a schválení kontrolní zprávy o finanční činnosti
DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2019 a zařadit tento bod na program jednání pod číslem 21) a následně
posunout další body 22) Informace starosty, 23) Diskuse, 24) Závěr.
Program :
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o jednání Rady
Seznámení s rozpočtovou změnou č. 7 rozpočtu na rok 2019 Seznámení s rozpočtovou změnou
č. 6 rozpočtu na rok 2019 a projednání a schválení rozpočtové změny č. 7 rozpočtu na rok
2019
Projednání Místního programu obnovy venkova 2020 – 2023
Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Projednání a schválení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 2021-2022
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene stavby IZ-12-4000160 LBPříšovice Obec Příšovice VN 35, TS, kNN v části obce Na Cecilce
Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. CES 581/2014 stavby
Příšovice – podtlaková kanalizace ČSOV, rekonstrukce, č. st. LI 044 010 (biofiltr na výfuku
z ČSOV)
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Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-4017997 LB – Příšovice – ppč. 413-1, kNN+SS100 (výstavba nového
kabelového vedení NN pro pozemek p.č. 413/1 v k.ú. Příšovice)
13) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě - vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného potrubí VTS v rámci stavby
„Hala Awenor – Příšovice“
14)
Projednání a schválení kupní smlouvy č. 11/2019/Kz-36210 týkající se prodeje pozemků p.č.
283/63 a 922/3, oba v k.ú.Příšovice pro zajištění veřejně prospěšné stavby „D10 oplocení“
15)
Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků p.č. 442/16 a 429/2, oba
v k.ú. Příšovice
16)
Revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 29/2019 týkající se prodeje pozemku p.č. 217/12 v k.ú.
Příšovice z důvodu odstoupení žadatelů od záměru
17) Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru za rok 2019
18)
Projednání a schválení vydání obecně závazných vyhlášek č. 1/2019 o místním poplatku ze psů,
vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání s odstraňování komunálních odpadů a vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku
ze vstupného
19) Projednání a schválení zvýšení nájemného v bytech v domě s pečovatelskou službou
20) Schválení časového plánu jednání ZO na rok 2020
21)
Projednání a schválení kontrolní zprávy o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“
v roce 2019
22) Informace starosty
23) Diskuse
24) Závěr
12)

Následně bylo hlasováno o navrženém programu jednání.
Usnesení UZ č. 62/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva dle pozvánky
zveřejněné na úřední desce od 27.11.2019 do 04.12.2019 s úpravou a rozšířením bodu 5) Seznámení
s rozpočtovou změnou č. 6 rozpočtu na rok 2019 a projednání a schválení rozpočtové změny č. 7 rozpočtu
na rok 2019 a doplnění programu jednání o bod) Projednání a schválení kontrolní zprávy o finanční
činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2019 a zařadit tento bod na program jednání pod číslem 21) a
následně posunout další body 22) Informace starosty, 23) Diskuse, 24) Závěr dle návrhu starosty.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
3)
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání ZO č. 5/2019 ze dne 16.10.2019
Byly podepsány a distribuovány smlouvy schválené zastupitelstvem pod číslem usnesením UZ č. 5158/2019, 60/2019. Nesplněno zůstává usnesení UZ č.29/2019 týkající se realizace prodeje pozemku p.p.č.
217/12 zahrádkářům.
Usnesení UZ č. 63/2019 prezentovanou starostou obce.
Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato.

Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva

Proti:

0

Zdržel se:
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4) Zpráva o jednání Rady od veřejného jednání ZO dne 16.10.2019
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 po jednání ZO č.5/2019 celkem
3krát, a to 23.10., 13.11., 27.11. Pracovní porada zastupitelů byla 6.11.2019.
Usnesení UZ č. 64/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o jednání rady prezentovanou starostou
obce.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
5) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 6 rozpočtu na rok 2019 a schválení rozpočtové změny č. 7 rozpočtu
na rok 2019
Starosta seznámil zastupitele se schválenou rozpočtovou změnou č. 6 rozpočtu na rok 2019. Změna č. 6
byla schválena radou obce dne 23.10.2019 pod usnesením UR č. 287/2019.
Usnesení UZ č. 65/2019 – Zastupitelstvo obce bere vědomí schválené rozpočtové změny č. 6 rozpočtu
obce na rok 2019.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
Projednání a schválení rozpočtové změny č. 7 rozpočtu na rok 2019
Starosta podrobně prezentoval projednávanou rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu na rok 2019.
Usnesení UZ č. 66/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 7 rozpočtu obce na rok
2019 – vyčíslení RZ: Příjmy – 0,00 Kč, Výdaje – 0,00 Kč, Financování – 0,00 Kč ve členění dle přílohy.
Hlasování
Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
6) Projednání Místního programu obnovy venkova 2020 – 2023
Starosta prezentoval přehled akcí realizovaných v letošním roce a zároveň předkládaný místní program
obnovy venkova 2020 – 2023.
Usnesení UZ č. 67/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Místní program obnovy venkova 2020 – 2023 dle
přílohy zápisu.
Hlasování
Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
7) Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2020
Starosta prezentoval podrobně sumarizační plán akcí na rok 2020 včetně komentáře podrobně dle přílohy.
Zpracování projektu na vybudování nové DPS
Usnesení UZ č. 68/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování projektu na vybudování nové
DPS.
Hlasování
Pro:

10

Usnesení přijato

Proti: 3 – Christov, Dlasková Hoření, Macášek Jaroslav
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Usnesení UZ č. 69/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Sumarizační plán akcí na rok 2020 dle přílohy
zápisu.
Hlasování
Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
8) Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh předpokládaných příjmů + 32.959.500,--Kč, předpokládaných výdajů - 43.336.718,--Kč v členění
dle přílohy. Rozpočet je schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zůstatkem finančních prostředků
z minulých let (financování) 10.377.218,--Kč.
Usnesení UZ č. 70/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový podle
dle předložených změn dle přílohy zápisu. Rozpočet je schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý
zůstatkem finančních prostředků z minulých let (financování). Příjmy: 32.916.000,- Výdaje: 43.403.518,Dofinancování: 10.487.518,Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
9) Projednání a schválení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 2021-2022
Střednědobý výhled rozpočtu obce Příšovice na léta 2021 – 2022 dle přílohy zápisu.
Usnesení UZ č. 71/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022 obce
Příšovice dle přílohy zápisu.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
10) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene stavby IZ-12-4000160 LB-Příšovice Obec
Příšovice VN 35, TS, kNN v části obce Na Cecilce
Jedná se o uložení zemního kabelového vedení NN, zemního kabelového vedení VN a stožárové TS do
pozemků obce p.č. 83/1 a 83/4, oba v k.ú. Přepeře
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-124000160/VB LB, Příšovice VN 35, TS, kNN byla schválena ZO dne 13.12.2017 pod UZ č. 71/2017.
Usnesení UZ č. 72/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene stavby IZ-124000160 LB-Příšovice Obec Příšovice VN 35, TS, kNN týkající se uložení zemního kabelového vedení
NN, zemního kabelového vedení VN a stožárové TS do pozemků obce p.č. 83/1 a 83/4, oba v k.ú. Přepeře
uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako
povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 247 29 035 zastoupenou na základě
plné moci společností ELIPROM spol. s r.o., IČ 482 64 237 jako oprávněným z věcného břemene,
jednorázová úplata za zřízení 1.000,--Kč, k této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle přílohy a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
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11) Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. CES 581/2014 stavby Příšovice
– podtlaková kanalizace ČSOV, rekonstrukce, č. st. LI 044 010 (biofiltr na výfuku z ČSOV)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. CES581/2014 byla schválena ZO dne
19.03.2014 pod usnesením UZ č. 16/2014.
Usnesení UZ č. 73/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
CES 581/2014 stavby Příšovice – podtlaková kanalizace ČSOV, rekonstrukce, č. st. LI 044 010 (biofiltr na
výfuku z ČSOV) týkající se umístění biofiltru na výfuku z ČSOV včetně potrubí do pozemku obce p.č.
119/1 v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing.
Františkem Drbohlavem jako stranou povinnou a společností SVS a.s., IČ 490 99 469, zastoupenou
ředitelem odboru správy majetku Ing. Janem Zurkem jako stranou oprávněnou, jednorázová úplata za
zřízení 1.000,--Kč, k této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle přílohy a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
12) Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-4017997 LB – Příšovice – ppč. 413-1, kNN+SS100 (výstavba nového kabelového vedení
NN pro pozemek p.č. 413/1 v k.ú. Příšovice)
Jedná se o uložení zemního kabelového vedení NN pro pozemek p.č. 413/1 v k.ú. Příšovice do pozemku
obce p.č. 911/2 v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 74/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. č. IV-12-4017997 LB – Příšovice – ppč. 413-1, kNN+SS100
týkající se výstavby nového kabelového vedení NN pro pozemek p.č. 413/1 v k.ú. Příšovice do pozemku
obce p.č. 911/2 v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing.
Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ
247 29 035 zastoupená na základě plné moci společností ELMOS s.r.o., IČ 477 80 126 jako budoucím
oprávněným z věcného břemene, jednorázová úplata za zřízení 1.800,--Kč, k této částce bude připočítána
daň z přidané hodnoty dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
13) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě - vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného potrubí VTS v rámci stavby „Hala
Awenor – Příšovice“
Jedná se o uložení vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného potrubí VTS v rámci stavební akce „Hala
Awenor“ do pozemků obce p.č. 906/2, 906/8, 906/19, 908/5, 908/15, 473/10, 473/3 a 473/6, vše v k.ú.
Příšovice.
Usnesení UZ č. 75/2019 - Zastupitelstvo obce podmiňuje schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, jedná se o uložení vodovodního řádu včetně přípojky a
výtlačného potrubí VTS v rámci stavby „Hala Awenor – Příšovice“ do pozemků obce p.č. 906/2, 906/8,
906/19, 908/5, 908/15, 473/10, 473/3 a 473/6, vše v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002
63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a
společností AWENOR a.s., IČ 291 19 561 zastoupenou členy představenstva Ing. Libuší Malou a
Jaroslavem Miňhou jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jednorázová úplata za zřízení
věcného břemene 100,-- Kč/bm včetně ochranného pásma, k této částce bude připočítána daň z přidané
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hodnoty dle přílohy, podpisem dohody o porozumění a spolupráci se společností AWENOR a.s., IČ 291
19 561.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
14) Projednání a schválení kupní smlouvy č. 11/2019/Kz-36210 týkající se prodeje pozemků p.č. 283/63 a
922/3, oba v k.ú.Příšovice pro zajištění veřejně prospěšné stavby „D10 oplocení“
Návrh kupní smlouvy č. 11/2019/Kz-36210 mezi obcí Příšovice jako prodávající a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, příspěvkovou organizací, IČ 659 93 390, zastoupenou na základě pověření ředitelem Správy
Liberec Ing. Janem Wohlmuthem jako kupujícím týkající se prodeje pozemků p.č. 283/63 o výměře 102m2
a p.č. 922/3 o výměře 1m2, oba v k.ú. Příšovice pro zajištění veřejně prospěšné stavby „D10 oplocení“ za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 56.5-2510/2019 znalcem Ing. Jiřím Ostrovským ve výši
21.440,--Kč.
Záměr obce prodat p.p.č. 283/63 o výměře 102m2, ostatní plocha, silnice a 922/3 o výměře 1m2 , ostatní
plocha, silnice, oba v k.ú. Příšovice byl zveřejněn na úřední desce od 17.10.2019 do 01.11.2019.
Usnesení UZ č. 76/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako prodávající
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, IČ 659 93 390, zastoupenou na základě pověření
ředitelem Správy Liberec Ing. Janem Wohlmuthem jako kupujícím týkající se prodeje pozemků p.č. 283/63
o výměře 102m2, ostatní plocha, silnice a p.č. 922/3 o výměře 1m2, ostatní plocha, silnice, oba v k.ú.
Příšovice pro zajištění veřejně prospěšné stavby „D10 oplocení“ za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 56.5-2510/2019 znalcem Ing. Jiřím Ostrovským ve výši 21.440,--Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
15) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků p.č. 442/16 a 429/2, oba v k.ú.
Příšovice
Návrh kupní smlouvy mezi obcí Příšovice jako prodávající a
a
jako kupující týkající se prodeje p.p.č. 442/16 o výměře 147 m2, trvalý travní porost v k.ú. Příšovice
a p.p.č. 429/2 o výměře 24m2, ostatní plocha, ostatní komunikace za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 2604_1/19 znalcem Stanislavem Karešem ve výši 37.561,-- Kč a úhrada dalších nákladů
souvisejících s prodejem výši 1.333,--Kč, celkem 38.894,--Kč.
Záměr obce prodat p.p.č. 442/16 o výměře 147 m2, trvalý travní porost a p.p.č. 429/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oba v k.ú. Příšovice byl zveřejněn na úřední desce od 17.01.2019 do 01.02.2019.
Usnesení UZ č. 77/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako prodávající
a
a
jako kupující týkající se prodeje p.p.č. 442/16 o
výměře 147 m2, trvalý travní porost v k.ú. Příšovice a p.p.č. 429/2 o výměře 24m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2604_1/19 znalcem Stanislavem Karešem
ve výši 37.561,-- Kč a úhrada dalších nákladů souvisejících s prodejem výši 1.333,--Kč, celkem 38.894,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
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Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:

0

16) Revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 29/2019 týkající se prodeje pozemku p.č. 217/12 v k.ú.
Příšovice z důvodu odstoupení žadatelů od záměru
Dne 19.06.2019 pod usnesením UZ č. 29/2019 Zastupitelstvo obce souhlasilo s prodejem pozemku p.č.
217/12 v k.ú. Příšovice podle obdělávaných dílů za cenu dle znaleckého posudku s předkupním právem
obce v případě následného prodeje ze strany kupujících a za cenu stejnou jako obec pozemek prodala
kupujícím a pověřuje starostu přípravou smluv.
Žadatelé se rozhodli od záměru koupit pozemek p.č. 217/12 v k.ú. Příšovice dne 25.11.2019 ustoupit.
Starosta navrhuje revokaci usnesení UZ č. 29/2019.
Usnesení UZ č. 78/2019 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení UZ č. 29/2019 schválené dne 19.06.2019
z důvodu odstoupení žadatelů od záměru čj. 1401/2019/2019/OU/254.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Macášek Jaroslav opustil jednání ZO – počet přítomných zastupitelů je nyní 12.
17) Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru za rok 2019
Usnesení UZ č. 79/2019 – Zastupitelstvo obce projednalo zprávu kontrolního výboru provedenou dne
02.10.2019 za období 01.12.2018 – 31.12.2018 a neukládá žádná nápravná opatření.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Macášek Jaroslav se vrátil na jednání ZO – počet přítomných zastupitelů je nyní 13.
Usnesení UZ č. 80/2019 – Zastupitelstvo obce projednalo zprávu finančního výboru provedenou dne
11.10.2019 a neukládá žádná nápravná opatření.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
18) Projednání a schválení vydání obecně závazných vyhlášek č. 1/2019 o místním poplatku ze psů,
vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání s odstraňování komunálních odpadů a vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
Usnesení UZ č. 81/2019 – Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
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Místostarosta seznámil přítomné s vývojem cen za likvidaci komunálního odpadu do budoucna, s celkovou
koncepcí národního odpadového hospodářství i se současnou situací v obci Příšovice.
 Zvýšení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
s odstraňování komunálních odpadů na 600,--Kč/osoba/rok
Usnesení UZ č. 82/2019 – Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání s odstraňování komunálních odpadů na 600,-Kč/osoba/rok.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Kotrba Jan opustil jednání ZO – počet přítomných zastupitelů je nyní 12.
 Úleva ve výši 50% sazby poplatku poplatníkům uvedeným ve čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky pokud,
v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku
Usnesení UZ č. 83/2019 – Zastupitelstvo obce souhlasí s úlevou ve výši 50% sazby poplatku poplatníkům
uvedeným ve čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky pokud, v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku
Hlasování
Pro: 9
Proti: 3 – Christov, Hlava, Macášek Jaroslav
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
 Fixace poplatku za nadstandardní velikost odpadové nádoby ve výši nákladů za rok 2018
Usnesení UZ č. 84/2019 – Zastupitelstvo obce souhlasí s fixací poplatku za nadstandardní velikost odpadové
nádoby ve výši nákladů za rok 2018.
Hlasování
Pro: 10
Proti: 2 – Košek Jan, Bukvicová
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Usnesení UZ č. 85/2019 – Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání s odstraňování komunálních
odpadů .
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

Usnesení UZ č. 86/2019 – Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním
poplatku ze vstupného.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
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19) Projednání a schválení zvýšení nájemného v bytech v domě s pečovatelskou službou
Obec Příšovice jako majitel a pronajímatel bytů v domě s pečovatelskou službou v Příšovicích čp. 66
navrhuje ve smyslu § 2249 zákona změnu výše nájemného ze současných 30,-- Kč/m2/měsíc podlahové
plochy bytu na částku 36,--Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu. I takto navýšená částka je dle cenové mapy
tržního nájemného výrazně nižší než obvyklé ceny v dané lokalitě. Navýšení je rovno 20 % původního
nájemného, které bylo naposledy zvýšeno ke dni 01.07.2014, čímž je splněna podmínka navýšení do dvaceti
procent za tři roky. Důvodem navýšení je také pokrytí nákladů spojených s údržbou a modernizací bytového
fondu.
Usnesení UZ č. 87/2019 - Zastupitelstvo schvaluje zvýšení nájmu v bytech v domě s pečovatelskou službou
čp. 66 o 20 % s platností od 01.03.2020 dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
20) Schválení časového plánu jednání ZO na rok 2020
Časový plán může být doplněn dle potřeby a aktuální situace.
Usnesení UZ č. 88/2019 – Zastupitelstvo obce stanoví časový plán jednání ZO na rok 2020 následovně –
04.03.2020, 03.06.2020, 02.09.2020 a 02.12.2020.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
21) Projednání a schválení kontrolní zprávy o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2019
Usnesení UZ č. 89/2019 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO
„Mikroregion Jizera“ v roce 2019.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
22) Informace starosty
22.1 Seznámení s plánem inventur roku 2019 a členství zastupitelů v jednotlivých komisích
22.2 Seznámení s výsledkem kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti matriky
Dne 17.10.2019 proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti matriky, matričních knih, sbírek
listin, správních řízení,… se závěrem, že nebyly shledány závady a vše je v souladu se zákony a jinými
právními předpisy.
Usnesení UZ – Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti
matriky, matričních knih, sbírek listin, správních řízení,… se závěrem, že nebyly shledány závady a vše je
v souladu se zákony a jinými právními předpisy.
22.3 Seznámení s rozpočty příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ) na rok 2020 a střednědobými výhledy
rozpočtů obou organizací na rok 2021 – 2022
22.4 Rekapitulace realizovaných akcí v letošním roce
 Digitální povodňový plán
 Archiv v podkroví budovy OÚ
 Napojení Bičíkova statku na vodovodní řád
 Oprava střechy Bičíkova statku – impregnace
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Cyklostezka Příšovice – Přepeře
Oprava balkonu DPS
Malování v DPS, obecní úřad, hasiči ….
Chodníky k PD
Revitalizace Příšovky II. část
Rekonstrukce soch sv. Agáty
Úprava břehu Příšovky u sokolovny

22.5 Akce příštího roku významné
 Rekonstrukce kotelny ZŠ
 Multifunkční hřiště u ZŠ
 Oprava venkovní omítky ZŠ
 Rekonstrukce chodníku a autobusových zastávek u čp. 10
 Náves před sokolovnou
 Bezdrátový rozhlas
 ČOV
23) Diskuse
Dotaz
– dotaz na dopravní značení přechody pro chodce
Starosta - jedná se o místo pro přecházení bez dopravního označení, chodci zde nemají absolutní přednost
Dotaz
– dotaz na odběr vody v DPS
Místostarosta – provedeno kontrolní měření bez závad
24) Závěr
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 04.03.2020.
Zasedání ukončeno v 20,00 hod.

Zápis vyhotoven dne 11.12.2019
Zapsal: Jan Košek

Podpis starosty:

Ověřovatelé:
Jan Christov

dne……………………

……………………………….

Macášek Jaroslav

dne……………………

……………….……………….

Vyvěšeno dne: 16.12.2019

Sejmuto dne: 02.02.2020
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