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

Zápis č. 2/2019
z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 10.04.2019 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice čp. 66
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Hlava, Vilhelm
Neomluveni: -1)
Zahájení
Uvítání
Upozornění na vypnutí mobilních telefonů během jednání zastupitelstva, aby nenarušovaly jeho průběh.
Z jednání zastupitelstva bude pořízen zvukový záznam.
2)
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ustanovení zapisovatele Jan Košek
Ustanovení ověřovatelů zápisu – Jan Christov, Jaroslav Macášek
Usnesení UZ č. 13/2019 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Jana Koška a jako
ověřovatele zápisu Jana Christova a Jaroslava Macáška.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
Schválení programu zasedání :
Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o jednání Rady
Schválení výsledku inventur za rok 2018 včetně návrhu na vyřazení majetku
Projednání a schválení smlouvy o realizaci distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie na stavbu LB-Příšovice Obec Příšovice – VN 35, TS, kNN (trafostanice
v části obce Na Cecilce)
Projednání a schválení smlouvy o dílo č. 15/2019 na stavbu „Cyklostezka podél silnice II/610
z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)“
Schválení digitálního povodňového plánu obce Příšovice
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Přestavba půdního prostoru budovy obecního
úřadu na archiv“ z programu 2.1 – Program obnovy venkova z Dotačního fondu Libereckého
kraje
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu jednání. Následně bylo hlasováno o navrženém programu
jednání.
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Usnesení UZ č. 14/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva dle pozvánky
zveřejněné od 03.04.2019 do 10.04.2019 včetně.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
3) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Zápis zasedání ZO č. 1/2019 ze dne 06.03.2019
Byla podepsána a distribuována smlouva schválená zastupitelstvem pod číslem usnesením UZ č. 7/2019.
Usnesení UZ č. 15/2019 prezentovanou starostou obce.
Hlasování
Pro: 11
Usnesení přijato.

Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva

Proti: 0

Zdržel se:

0

Příchod zastupitele Jakuba Tarasova v 17:08 hod., počet přítomných zastupitelů je nyní 12.
4) Zpráva o jednání Rady od veřejného jednání ZO dne 06.03.2019
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 od posledního jednání zastupitelstva
celkem 1 krát – 20.3.
Usnesení UZ č. 16/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o jednání rady prezentovanou starostou
obce.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
Příchod zastupitelky Jitky Sahajové v 17:11 hod., počet přítomných zastupitelů je nyní 13.
5) Schválení výsledku inventur za rok 2018 včetně návrhu na vyřazení majetku
Schválení vyřazení majetku – starosta podrobně prezentoval návrh na vyřazení majetku
V lednu 2019 proběhla inventarizace majetku Obce Příšovice. V rámci této fyzické inventury byl navržen
majetek k vyřazení v celkové výši 152.316,80 Kč, tj. v účetní evidenci v hodnotě 152.316,80 Kč. Seznam
majetku navrženého k vyřazení je přílohou inventur. Majetek bude vyřazen z evidence majetku obce po jeho
schválení.
Usnesení UZ č. 17/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Příšovice za
rok 2018 včetně inventarizačního zápisu o této inventuře a vyřazení navrženého majetku obce Příšovice ve
výši 152.316,80 Kč dle seznamu majetku navrženého k vyřazení viz. příloha.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
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6) Projednání a schválení smlouvy o realizaci distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie na stavbu LB-Příšovice Obec Příšovice – VN 35, TS, kNN (trafostanice v části obce Na Cecilce)
Usnesení UZ č. 18/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o realizaci distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie na stavbu LB-Příšovice Obec Příšovice – VN 35, TS, kNN
(trafostanice v části obce Na Cecilce) uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou
Ing. Františkem Drbohlavem jako žadatelem a ČEZ Distribuce a.s., IČ 247 29 035, jako provozovatelem,
jedná se o úhradu nákladů na přeložku rozvodného zařízení v souvislosti se stavbou LB-Příšovice Obec
Příšovice – VN 35, TS, kNN, číslo stavby: IZ-12-4000160 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro:
13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

7) Projednání a schválení smlouvy o dílo č. 15/2019 na stavbu „Cyklostezka podél silnice II/610 z obce
Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)“
Starosta seznámil přítomné se zadáním, průběhem a vyhodnocením výběrového řízení na tuto akci.
Usnesení UZ č. 19/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku s názvem
„Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj) uzavřenou mezi Obcí
Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako objednatelem spolu
s Obcí Přepeře, IČ 002 76 014, zastoupenou starostou Ing. Luďkem Sajdlem a společností ZEPOS RS s.r.o.,
IČ 260 02 671, zastoupenou jednatelem Romanem Ševců, se sídlem Libuň 225, 507 15 Libuň jako
zhotovitelem, předmětem smlouvy je výstavba stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem a
navazujících chodníků vedených podél silnice II/610 mezi obcemi Příšovice a Přepeře v Libereckém kraji
v celkové výši 9.679.113,14 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

8) Schválení digitálního povodňového plánu obce Příšovice
Usnesení UZ č. 20/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje digitální povodňový plán obce Příšovice.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
9) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Přestavba půdního prostoru budovy obecního úřadu na
archiv“ z programu 2.1 – Program obnovy venkova z Dotačního fondu Libereckého kraje 2019
Usnesení UZ č. 21/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu 2.1
Program obnovy venkova z Dotačního fondu LK v roce 2019, název projektu „Přestavba půdního prostoru
budovy obecního úřadu na archiv“ ve výši 262.000,-- Kč s DPH a vyčleňuje částku 183.400,--Kč s DPH
v rozpočtu obce jako vlastní podíl obce na akci. (dotace LK 78.600,- Kč)
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
Zápis č. 2/2019 z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 10.04.2019
Stránka - 3 - z 4

Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
10) Informace starosty
10.1 Informace o revitalizaci Příšovky II.etapa – ukončení 17.05.2019
10.2 Rekonstrukce II/610
11) Diskuse
Bukvicová: Mostky Příšovice – Přepeře
Starosta: Mostky nebudou
Christov: Kdy bude realizován kruhový objezd ve Svijanech?
Starosta: V letošním roce
: Bude brána do povodňového parku otevřená?
Starosta: Momentálně je to staveniště, poté bude povodňový park volně přístupný, ale s omezením pro
automobilovou dopravu.
Most přes Ploukonice, kdy bude ukončena cyklostezka, díra u čp. 139
Starosta: Most je průjezdný, jen je matoucí dopravní značení se zákazem, cyklostezka bude letos dokončena,
starosta bude písemně urgovat nápravu díry u čp. 139 u SČVK
Jaké bude dopravní značení na silnici II/610?
Starosta: Dopravní značení – projektová dokumentace na OÚ k nahlédnutí
12) Závěr
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 05.06.2019.
Zasedání ukončeno v 17,48 hod.
Zápis vyhotoven dne 12.04.2019
Zapsal: Jan Košek

Podpis starosty:

Ověřovatelé:
Jan Christov
Macášek Jaroslav

dne……………………
dne……………………

Vyvěšeno dne: 15.04.2019

……………………………….
……………….……………….
Sejmuto dne: 30.04.2019
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