Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 24.04.2019 v 16,00 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 nájemní smlouvy na pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú. Příšovice
 Schválení dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
uzavřené dne 22.02.2018
 Schválení cenové nabídky firmy Eurovia CS a.s. pro realizaci zpevnění části toku
Příšovky, který není součástí projektu revitalizace Příšovky II.
 Výběr dodavatele na zpevnění pravé části toku Příšovky, jež není předmětem akce
revitalizace Příšovky II.
 Požadavek na komerční hlášení, umístění reklamního baneru a propagaci reklamní
kampaně nejmenované banky (Airbank a její mobilní aplikace My Air)
 Projednání a schválení dohody o pronájmu objektu sokolovny čp. 145 v Příšovicích
s
dne 03.08.2019 za účelem konání soukromé akce
 Žádost
o povolení připojení sousední
nemovitosti p.p.č. 348/15 na místní komunikaci p.p.č. 982, vše v k.ú. Příšovice žádost o souhlas vlastníka místní komunikace
 Nabídka hostování Cirkusu Josef Wertheim v obci ve dnech 27.04. a 28.04.2019
 Žádost zahrádkářů o odkoupení pozemků p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice
 Žádost Mateřské školy Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o
schválení úhrady faktury za opravu vzniklé havárie plynového ohřívače vody
z finančních prostředků rezervního fondu
 Zastoupení obce na Valné hromadě Euroregionu NISA dne 26.04.2019
 Schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor - prodejny v Domě služeb čp.
42 v Příšovicích
 Nabídka na zakoupení výrobků klientů Handicap centra škola života Frýdek-Místek
 Prodej nepotřebného a nevyužívaného nástavbového zařízení na malotraktor MT8050
 Informace starosty:
- Informace o přípravě realizace klimatizace v půdním
prostoru MŠ Příšovice, kde jsou umístěny ložnice dětí
- Kontrola kvality vody ve studánce - výsledky budou
zveřejněny na stránkách obce
- Stav revitalizace Příšovky II.
- Stav realizace rekonstrukce silnice II/610 a cyklostezky
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Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 119/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 120/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Schválení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú.
Příšovice
Záměr obce čj. 463/2019/OU/254 zveřejněn od 21.03.2019 do 08.04.2019.
K záměru se přihlásil dne 27.03.2019 pan
Usnesení UR č. 121/2019 – Rada schvaluje nájemní smlouvu na pozemky 652/5 a
654/5, oba v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi obcí Příšovice spolu s Českým rybářským
svazem z.s., IČ 004 82 803 jako pronajímatelem a
jako nájemcem na dobu určitou
od 01.05.2019 do 30.09.2019 za nájemné v celkové výši 54.000,--Kč + úhrada
spotřebované energie a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2)
Schválení dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání uzavřené dne 22.02.2018
Jedná se o navýšení nájemného o 17,9 % pro rok 2019, roční aktualizaci nájemného dle
skutečných energetických nákladů s platností od 1.5.2019
Usnesení UR č. 122/2019 – Rada schvaluje dodatek č. 1/2019 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 22.02.2018 uzavřený s družstvem COOP
Mnichovo Hradiště, IČ 000 31 798, zastoupeným Ing. Pavlem Hejnem, předsedou
představenstva a JUDr. Zdeňkem Boubínem, místopředsedou představenstva jako
nájemcem, dodatek se týká navýšení nájemného o 17,9 % pro rok 2019, roční
aktualizace nájemného dle skutečných energetických nákladů s platností od 1.5.2019 a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0
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3)
Schválení cenové nabídky 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.
Usnesení UR č. 123/2019 – Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Eurovia CS a.s. ze
dne 15.4.2019 jako ekonomicky nejvýhodnější 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 a
pověřuje starostu vystavením objednávek dle nabídky z 15.4.2019.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4) Výběr dodavatele na zpevnění pravé části toku Příšovky, jež není předmětem akce
revitalizace Příšovky II.
Realizace během května 2019. O výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky rozhodne
rada po předložení cenových nabídek.
5) Požadavek na komerční hlášení, umístění reklamního baneru a propagaci reklamní
kampaně nejmenované banky (Airbank a její mobilní aplikace My Air)
Usnesení UR č. 124/2019 – Rada odmítá podílet se na reklamní kampani Airbank a její
mobilní aplikace My Air.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
6) Projednání a schválení dohody o pronájmu objektu sokolovny čp. 145 v Příšovicích
s
dne 03.08.2019 za účelem konání soukromé akce
Usnesení UR č. 125/2019 – Rada schvaluje komerční zapůjčení sokolovny za účelem
pořádání soukromé akce dne 03.08.2019, schvaluje dohodu o pronájmu sokolovny
uzavřenou s
a pověřuje starostu podpisem
dohody.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Žádost
o povolení připojení sousední
nemovitosti p.p.č. 348/15 na místní komunikaci p.p.č. 982, vše v k.ú. Příšovice žádost o souhlas vlastníka místní komunikace
Usnesení UR č. 126/2019 - Rada souhlasí s připojením sousední nemovitosti p.p.č.
348/15 na místní komunikaci nacházející se na p.p.č. 982 dle návrhu. Rozhodnutí o
povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci podléhá správnímu
řízení silničního správního úřadu Obecního úřadu Příšovice.
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Zdržel se:0

8) Nabídka hostování Cirkusu Josef Wertheim v obci ve dnech 27.04. a 28.04.2019
Usnesení UR č. 127/2019 – Rada souhlasí s hostováním cirkusu v obci Příšovice ve dnech
27.04.
a
28.04.2019
za
následujících
podmínek:
* umístění cirkusu na veřejném prostranství před sokolovnou čp. 145 za poplatek za zábor
veřejného prostranství ve výši 2,--Kč/den/m2, doba trvání záboru od 27.04.2019 do
úplného
vyklizení
prostranství a
uvedení
do
původního
stavu
* napojení na EE a vodu z objektu sokolovny a úhrada spotřeby EE a vody dle náměru
měřidel
po
vyklizení
poskytnuté
plochy
* úhrada výše uvedených plateb nejpozději do 30.04.2019 do pokladny OÚ
*
likvidace
vyprodukovaného
odpadu
na
náklady
žadatele
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
9) Žádost zahrádkářů o odkoupení pozemků p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice
Jedná se o 5 žádostí, žádosti jsou bezpředmětné, protože pozemek uvedený v žádosti
není ve vlastnictví obce
Usnesení UR č. 128/2019 – Rada ukládá starostovi zjistit u ČZS ZO Příšovice, zda
existuje smluvní dokument opravňující ČZS ZO Příšovice využívat pozemky p.č.
217/12 a 213/1, oba v k.ú. Příšovice nacházející se v dané lokalitě k individuálnímu
zahrádkaření.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
10) Žádost Mateřské školy Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o
schválení úhrady faktury za opravu vzniklou havárií plynového ohřívače vody
z finannčích prostředků rezervního fondu
Usnesení UR č. 129/2019 – Rada v postavení zřizovatele Mateřské školy Příšovice,
okres Liberec – příspěvkové organizace schvaluje úhradu faktury za opravu vzniklou
havárií plynového ohřívače vody z finančních prostředků rezervního fondu ve výši do
20.000,--Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
11) Zastoupení obce na Valné hromadě Euroregionu NISA dne 26.04.2019 od 10:00
hod. Z důvodu série kontrolních dnů v tomto termínu a nutné přítomnosti starosty bude
zastoupení obce zajištěno Městem Turnov formou plné moci.
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Usnesení UR č. 130/2019 – Rada souhlasí se zastoupením obce Příšovice Městem
Turnov na Valné hromadě Euroregionu Nisa dne 26.04.2019 na základě plné moci.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
12) Schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor - prodejny v Domě služeb čp.
42 v Příšovicích
Záměr zveřejněn 21.08.2018 – 05.09.2018.
K záměru se přihlásil Vladimír Franců, IČ 057 43 532, Příšovice 262
Usnesení UR č. 131/2019 – Rada revokuje své usnesení UR č. 5/2019 ze dne
09.01.2019 týkající se schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Usnesení UR č. 132/2019 – Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – prodejny
v čp. 42 v Příšovicích a schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor uzavřenou
s panem Vladimírem Franců, IČ 057 43 532, Příšovice 262 jako nájemcem od
01.06.2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Náklady na vymalování
pronajímaných prostor uhradí obec jako pronajímatel.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
13) Nabídka na zakoupení výrobků klientů Handicap centra škola života Frýdek-Místek
Usnesení UR č. 133/2019 – Rada nebude akceptovat nabídku na zakoupení výrobků
klientů Handicap centra škola života Frýdek-Místek.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
14) Prodej nepotřebného a nevyužívaného nástavbového zařízení na malotraktor MT8050
Usnesení UR č. 134/2019 – Rada preferuje nabídnout nepotřebné a nevyužívané
nástavbové zařízení na malotraktor MT8-050 zájemci jako komplet s odsouhlasenou
cenou.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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Informace o přípravě realizace klimatizace v půdním
prostoru MŠ Příšovice, kde jsou umístěny ložnice dětí
- Kontrola kvality vody ve studánce - výsledky budou
zveřejněny na stránkách obce
- Stav revitalizace Příšovky II.
- Stav realizace rekonstrukce silnice II/610 a cyklostezky
-

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 15.05.2019 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:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 26.04.2019
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