Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 20.02.2019 v 18,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Košek J., Macášek J., Dlasková Hoření, Hlava
Omluveni: Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Schválení záměru obce čj. 270/2019/OU/254 týkající se pronájmu pozemků p.č.
597/1, 597/5, 597/4, 597/7, 597/3 a st.č. 398, 399 a 400, vše v k.ú. Příšovice (areál
jachtingu)
 Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.číslo objednatele 5/2017 se
zhotovitelem Eurovia CS a.s., IČ 452 74 924 týkající se víceprácí a méněprácí
 Nabídka občanům týkající se prodeje dřeva v rámci kácení na pozemcích za
Příšovkou
 Vyjádření obce k PD akce LB-Příšovice-p.p.č. 499/3, nový ÚS, přesun ÚS_IV-124017629 pro územní řízení (vybudování nového odběrného místa ze stávající vrchní
sítě VN v oblasti za „panelárnou“)
 Schválení výsledku inventur za rok 2018 včetně návrhu na vyřazení majetku – ZŠ a
MŠ
 Žádost MŠ o schválení kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2019 –
2020
 Žádost MŠ o schválení změny doby provozu MŠ s platností od 01.09.2019
 Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku MŠ, PO za rok 2018 včetně
jeho převodu do rezervního fondu a fondu odměn
 Žádost MŠ Příšovice o schválení uzavření MŠ o letních prázdninách od 08.07. –
23.08.2019
 Žádost 1. turnovské chráněné dílny, IČ 235 55 759 o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 416/4 v k.ú. Příšovice (cca 400 m2)
 Žádost
o souhlas se stavbou oplocení
 Schválení záměru obce čj. 271/2019/OU/254 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o
nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 22.02.2018 s družstvem
COOP Mnichovo Hradiště, IČ 000 31 798 ohledně úpravy výše nájemného
 Oprava UR č. 47/2019 - Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka
podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře “ z programu 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy z Dotačního fondu LK
 Předání bytu č. 307 v DPS zpět obci z důvodu umístění nájemce
v jiném zařízení
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
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Usnesení UR č. 65/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 66/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Schválení záměru obce čj. 270/2019/OU/254 týkající se pronájmu pozemků p.č.
597/1, 597/5, 597/4, 597/7, 597/3 a st.č. 398, 399 a 400, vše v k.ú. Příšovice (areál
jachtingu)
Usnesení UR č. 67/2019 – Rada schvaluje záměr čj. 270/2019/OU/254 týkající se
pronájmu pozemků p.č. 597/1, 597/5, 597/4, 597/7, 597/3 a st.č. 398, 399 a 400, vše
v k.ú. Příšovice (areál jachtingu).
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato.

Zdržel se:0

Proti: 0

2)
Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.číslo objednatele 5/2017 se
zhotovitelem Eurovia CS a.s., IČ 452 74 924 týkající se víceprácí a méněprácí
Usnesení UR č. 68/2019 – Rada schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
ev.číslo objednatele 5/2017 se zhotovitelem Eurovia CS a.s., IČ 452 74 924 týkající se
víceprácí a méněprácí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování

Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

3)
Nabídka občanům týkající se prodeje dřeva v rámci kácení na pozemcích za
Příšovkou.
Stanoveny prodejní ceny dřeva:
Vrba, lípa, topol…………….350,--Kč/m3
Bříza, olše…………………..600,--Kč/m3
Jasan, javor…………….…...800,--Kč/m3
Usnesení UR č. 69/2019 – Rada souhlasí s nabídkou občanům týkající se prodeje dřeva
v rámci kácení na pozemcích za Příšovkou za prodejní ceny vrba, lípa,
topol…………….350,--Kč/m3, bříza, olše…………………..600,--Kč/m3 a jasan,
javor…………….…...800,--Kč/m3.
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Zdržel se:0

5) Vyjádření obce k PD akce LB-Příšovice-p.p.č. 499/3, nový ÚS, přesun ÚS_IV-124017629 pro územní řízení (vybudování nového odběrného místa ze stávající vrchní sítě
VN v oblasti za „panelárnou“)
Usnesení UR č. 70/2019 – Rada nemá připomínky k předložené PD akce LB-Příšovicep.p.č. 499/3, nový ÚS, přesun ÚS_IV-12-4017629 pro územní řízení (vybudování
nového odběrného místa ze stávající vrchní sítě VN v oblasti za „panelárnou“)
a souhlasí s výše uvedenou stavbou.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
6) Schválení výsledku inventur za rok 2018 včetně návrhu na vyřazení majetku – ZŠ a
MŠ
Usnesení UR č. 71/2019 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Základní školy Příšovice, okres Liberec, IČ 706 95 938 schvaluje Zprávu o
inventarizaci majetku ZŠ Příšovice, okres Liberec za rok 2018 včetně inventarizačního
zápisu o této inventuře a vyřazení navrženého majetku dle seznamu majetku navrženého
k vyřazení viz. příloha.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Usnesení UR č. 72/2019 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská školy Příšovice, okres Liberec, IČ 706 95 920 schvaluje Zprávu o
inventarizaci majetku MŠ Příšovice, okres Liberec za rok 2018 včetně inventarizačního
zápisu o této inventuře a vyřazení navrženého majetku dle seznamu majetku navrženého
k vyřazení viz. příloha.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7 ) Žádost MŠ o schválení kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2019 –
2020
Usnesení UR č. 73/2019 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec schvaluje kritéria pro přijímací řízení do
Mateřské školy v Příšovicích pro školní rok 2019/2020 následovně:
 děti, které dosáhnou k 31.08.2019 5-ti let a vztahuje se na ně povinné
předškolní vzdělávání
 děti narozené do 31.08.2016 (dle data narození od věkově starších)
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 děti narozené od 01.09.2016 do 31.12.2016 (emočně zralé), které mají
trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce Příšovice a
Svijany)
 děti narozené od 01.09.2016 do 31.12.2016 (emočně zralé), které nemají
trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce Příšovice a
Svijany)
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

8) Žádost MŠ o schválení změny doby provozu MŠ
Usnesení UR č. 74/2019 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec schvaluje změnu doby provozu mateřské školy
na 10 hodin denně tj. od 6,15 hod. – 16,15 hod. s platností od 01.09.2019.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
9) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku MŠ, PO za rok 2018 včetně jeho
převodu do rezervního fondu a fondu odměn
Usnesení UR č. 75/2019 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec schvaluje účetní závěrku za rok 2018 bez
výhrad a hospodářský výsledek MŠ Příšovice za rok 2018 ve výši +101.150,49 Kč a
jeho převedení do rezervního fondu ve výši 71.150,49Kč a fondu odměn ve výši
30.000.--Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Žádost MŠ Příšovice o schválení uzavření MŠ o letních prázdninách od 08.07. –
23.08.2019
Usnesení UR č. 76/2019 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice schvaluje uzavření MŠ o letních prázdninách od 08.07. –
23.08.2019.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11) Žádost 1. turnovské chráněné dílny z.s., IČ 285 55 759 o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 416/4 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 77/2019 – Rada nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 416/4 v k.ú.
Příšovice (cca 400m2) a postupuje žádost k rozhodnutí zastupitelstvu obce, které bude
zasedat dne 06.03.2019.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
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12) Žádost
o souhlas se stavbou oplocení
Usnesení UR č. 78/2019 – Rada souhlasí se stavbou oplocení pozemku
dle nového vytýčení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
13) Schválení záměru obce čj. 271/2019/OU/254 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o
nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 22.02.2018 s družstvem COOP
Mnichovo Hradiště, IČ 000 31 798 ohledně úpravy výše nájemného
Usnesení UR č. 79/2019 – Rada schvaluje záměr obce čj. 271/2019/OU/254 uzavřít
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne
22.02.2018 s družstvem COOP Mnichovo Hradiště, IČ 000 31 798 ohledně úpravy
výše nájemného.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
14) Oprava UR č. 47/2019 - Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka
podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře “ z programu 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy z Dotačního fondu LK
Usnesení UR č. 80/2019 – Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře “ z programu 6.1
Rozvoj cyklistické dopravy z Dotačního fondu LK v celkové výši 3.156.448,42 Kč a
podílem obce ve výši 37,96% tj. 1.198.187,82 Kč a podíl LK ve výši 62,04 % tj.
1.958.260,60 Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
15) Předání bytu č. 307 v DPS zpět obci z důvodu umístění nájemce
v jiném zařízení
Bude zaslán dopis s výzvou k předání bytu
zpět obci z důvodu umístění nájemce
v jiném zařízení
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 20.03.2019 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 06.03.2019 od
17,00 hod. v DPS.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 25.02.2019
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