Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 10.04.2019 v 16,00 hod.
ve společenské místnosti budovy DPS v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Košek J., Macášek J., Dlasková Hoření
Omluveni: Hlava
Hosté:
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Restaurování sochy sv.
Agáty v Příšovicích“
 Darovací smlouvy - vítání občánků dne 24.04.2019
 Žádost
o souhlas se stavbou RD na
p.p.č. 279/4 v k.ú. Příšovice (část obce Na Záhumení)
 Schválení cenové nabídky na realizaci modernizace předávací stanice v PD čp. 189
zajišťující bezobslužný provoz
 Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v PD čp. 194 v Příšovicích výpovědí
nájemce
 Nákup tlakové myčky Riwall REPW 150SET a profesionálního elektrochemického
alkohol testeru PRO X-5 dle nabídky
 Žádost
o samotěžbu 3 ks suchých smrků v lokalitě
obecního lesa
 Schválení cenové nabídky a výběr dodavatele firmy Eurovia CS a.s. pro realizaci
zpevnění části toku Příšovky, který není součástí projektu revitalizace Příšovky II.
 Schválení cenové nabídky na rekonstrukci baru v přísálí sokolovny dle předložené
vizualizace
 Schválení zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.4
OPŽP 2014 – 2020 – Varovný informační systém pro obec Příšovice na bezdrátový
místní informační systém – rozhlas (analogie Svijan, Turnova,…)
 Projednání výsledku nabídkového řízení na rekonstrukci zatrubnění Příšovky
 Nabídka na zajištění bezplatného sběru olejů
 Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku ZŠ, PO za rok 2018 včetně jeho
převodu do rezervního fondu a fondu odměn
 Žádost TJ Sokol Příšovice o bezplatný pronájem hřiště za účelem konání tradičního
pálení čarodějnic dne 30.04.2019 se zajištěním dříví dne 27.04.2019
 Schválení nájemní smlouvy na p.p.č. 618/2 a 654/1, obě v k.ú. Příšovice

Schválení záměru směny čj. 467/2019/OU/254 nově vzniklé parcely p.č. 42/3,
zahrada o výměře 317m2 oddělenou z p.p.č. 42/1, zahrada, o celkové výměře 867m2
za pozemek p.č. 42/2, o výměře 317m2, obě v k.ú. Příšovice, LV č. 1 dle GP č. 78012/2019
Zápis z jednání Rady obce
ze dne 10.04.2019
Strana 1 (celkem 6)

Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46


Informace o objednání montáže sloupů na solární osvětlení na dvou místech
v obci

Provozní řád autokempu Písečák - návrh zajistí místostarosta

Informace starosty:
- poděkování pracovníkům údržby za úklid chodníků obce
- starosta zajistí smluvní úklid silnice II/610
- poděkování za instalaci vjezdových zábran na pozemky obce
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 103/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 104/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Restaurování sochy sv.
Agáty v Příšovicích“
Usnesení UR č. 105/2019 – Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Restaurování sochy sv. Agáty v Příšovicích“ uzavřený s Pavlem Míkou ak.sochařem,
IČ 693 58 044 jako zhotovitelem, dodatek se týká ponížení celkové ceny za provedení
díla na 290.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Hlasování
Pro:
4
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

2)
Darovací smlouvy – vítání občánků, dar 5.000,--Kč pro jedno dítě
Jedná se o 13 smluv s matkami dětí narozených od 01.01.2018 do 31.03.2019, které
budou uzavřeny s obdarovanými na vítání občánků dne 24.04.2019
Obdarovaný/é:
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Usnesení UR č. 106/2018 – Rada schvaluje darovací smlouvy pro matky dětí
narozených v období od 01.01.2018 do 31.03.2019, které splnily podmínky UZ č.
59/2008 ze dne 18.06.2008 a pověřuje starostu podpisem smluv.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3)
Žádost
o souhlas se stavbou RD na
p.p.č. 279/4 v k.ú. Příšovice (část obce Na Záhumení)
Usnesení UR č. 107/2019 – Rada souhlasí se stavbou RD na p.p.č. 279/4 v k.ú.
Příšovice (část obce Na Záhumení) dle předložené situace.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4) Schválení cenové nabídky na realizaci modernizace předávací stanice v PD čp. 189
zajišťující bezobslužný provoz
Usnesení UR č. 108/2019 – Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti Warmnis, IČ
432 24 679 na realizaci modernizace předávací stanice v PD čp. 189 zajišťující
bezobslužný provoz ze dne 01.04.2019.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
5) Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v PD čp. 194 v Příšovicích výpovědí
nájemce
Stávající nájemce
podala výpověď z bytu č. 11 o velikosti 1+1
v domě čp. 194 dohodou, a to ke dni 31.05.2019
(viz smlouva čl.VIII Dále se nájemce a pronajímatel dohodli, že nájem lze ukončit i po
předchozí vzájemné dohodě kdykoliv)
Usnesení UR č. 109/2019 – Rada ukončuje nájemní smlouvu k bytu č. 11 uzavřenou dle
občanského zákoníku (jedná se o bytovou jednotku č. 11 v domě čp. 194 v Příšovicích)
s paní
na její žádost ke
dni 31.05.2019 s přihlédnutím na platnost článku VIII. nájemní smlouvy ze dne
13.01.2016.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
6) Nákup tlakové myčky Riwall REPW 150SET a profesionálního elektrochemického
alkohol testeru PRO X-5 dle nabídky
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Usnesení UR č. 110/2019 – Rada souhlasí s nákupem tlakové myčky Riwall REPW
150SET a profesionálního elektrochemického alkohol testeru PRO X-5 dle nabídky.
Hlasování

Pro: 4
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

7) Žádost
o samotěžbu 3 ks suchých smrků v lokalitě
obecního lesa
Usnesení UR č. 111/2019 – Rada povoluje samotěžbu tří označených suchých smrků na
pozemcích obce v lokalitě obecního lesa za cenu 400,- Kč/prm s likvidací větví a
úklidem v okolí kácení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
8) Schválení cenové nabídky a výběr dodavatele firmy Eurovia CS a.s. pro realizaci
zpevnění části toku Příšovky, který není součástí projektu revitalizace Příšovky II.
formou rovnaniny z lomového kamene v oblasti p.p.č. 114/3 a levého břehu
k levostrannému přítoku s kritériem ceny pol. ÚRS 463212111.
ROZHODNUTI PRESUNUTO NA DALŠÍ JEDNÁNÍ RADY
9) Schválení cenové nabídky na rekonstrukci baru v přísálí sokolovny dle předložené
vizualizace
Usnesení UR č. 112/2019 – Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Truhlářství
Flanderka, IČ 111 43 894 na rekonstrukci baru v přísálí sokolovny dle předložené
vizualizace ve výši 162.590,--Kč bez DPH. Současně musí být zajištěna rekonstrukce
přívodu vody, odpadu a elektroinstalace.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
10) Schválení zpracování žádosti a projektové dokumentace pro oblast podpory 1.4
OPŽP 2014 – 2020 – Varovný informační systém pro obec Příšovice na bezdrátový
místní informační systém – rozhlas (analogie Svijan, Turnova,…)
Usnesení UR č. 113/2019 – Rada souhlasí se zpracováním žádosti a projektové
dokumentace pro oblast podpory 1.4 OPŽP 2014 – 2020 – Varovný informační systém
pro obec Příšovice na bezdrátový místní informační systém – rozhlas (analogie Svijan,
Turnova,…) a schvaluje smlouvu o dílo s VRV a.s., IČ 471 16 901 jako zhotovitelem
ve výši 60.000,--Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
11) Projednání výsledku nabídkového řízení na rekonstrukci zatrubnění Příšovky.
Osloveny 3 firmy v 05/2018:
1.jizerská stavební společnost – nabídku nedodala
Ještědská stavební společnost – nabídku nedodala
Zikuda – vodohospodářské stavby – 410.184,--Kč bez DPH, 496.323,--Kč s DPH
Nabídku z 05/2018 je nutné aktualizovat.
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Usnesení UR č. 114/2019 – Rada schvaluje zhotovitele stavby rekonstrukce zatrubnění
Příšovky firmu ZIKUDA vodohospodářské stavby na dle aktualizované cenové
nabídky.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
12) Nabídka na zajištění bezplatného sběru olejů
V rámci gesce odpadové problematiky zajistí místostarosta
13) Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku ZŠ, PO za rok 2018 včetně
jeho převodu do rezervního fondu a fondu odměn
Usnesení UR č. 115/2019 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Základní škola Příšovice, okres Liberec schvaluje účetní závěrku za rok 2018 bez
výhrad a hospodářský výsledek ZŠ Příšovice za rok 2018 ve výši +224.528,80 Kč a
jeho převedení do rezervního fondu ve výši 154.528,80 Kč a fondu odměn ve výši
70.000.--Kč.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
14) Žádost TJ Sokol Příšovice o bezplatný pronájem hřiště za účelem konání tradičního
pálení čarodějnic dne 30.04.2019 se zajištěním dříví dne 27.04.2019
Usnesení UR č. 116/2019 – Rada schvaluje bezplatný pronájem hřiště TJ Sokol u
Příšovice za účelem konání tradičního pálení čarodějnic dne 30.04.2019 se zajištěním
dříví dne 27.04.2019 .
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
15) Schválení nájemní smlouvy na p.p.č. 618/2 a 654/1, obě v k.ú. Příšovice
Oznámení o záměru pronájmu čj. 371/2019/OU/254 byl zveřejněn od 21.03.2019 do
08.04.2019.
Usnesení UR č. 117/2019 – Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu
pozemků p.č. 618/2 a p.č. 654/1, obě v k.ú. Příšovice s
za účelem užívání k zemědělské výrobě – senoseči za
úplatu ve výši 1.000,--Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2023 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
16) Schválení záměru směny čj. 467/2019/OU/254 nově vzniklé parcely p.č. 42/3,
zahrada o výměře 317m2 oddělenou z p.p.č. 42/1, zahrada, o celkové výměře 867m2
za pozemek p.č. 42/2, o výměře 317m2, obě v k.ú. Příšovice, LV č. 1 dle GP č. 78012/2019
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Usnesení UR č. 118/2019 – Rada schvaluje záměr směny čj. 467/2019/OU/254 nově
vzniklé parcely p.č. 42/3, zahrada o výměře 317m2 oddělenou z p.p.č. 42/1, zahrada, o
celkové výměře 867m2 za pozemek p.č. 42/2, o výměře 317m2, obě v k.ú. Příšovice,
LV č. 1 dle GP č. 780-12/2019.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
17) Informace o objednání montáže sloupů na solární osvětlení na dvou místech v obci
18) Provozní řád autokempu Písečák - návrh zajistí místostarosta
19) Informace starosty:
- poděkování pracovníkům údržby za úklid chodníků obce
- starosta zajistí smluvní úklid silnice II/610
- poděkování za instalaci vjezdových zábran na pozemky obce
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 24.04.2019 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 05.06.2019 od
17,00 hod. v DPS.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:
Datum vyhotovení zápisu: 15.04.2019
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Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

