Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 12.06.2019 v 16,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Košek J., Macášek J., Dlasková Hoření, Drbohlav, Hlava
Omluveni:
Host: na jednání pozván pan
formou SMS ze dne 10.6.2019
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Přijetí účelové dotace ve výši 1.958.260,60 Kč a schválení uzavření smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z DF LK oblast podpory: doprava, program č. 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy č. OLP/2239/2019 na projekt „Cyklostezka podél silnice II/610
z obce Příšovice do obce Přepeře“
 Přijetí účelové dotace ve výši 175.000,-- Kč a schválení uzavření smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z DF LK oblast podpory: doprava, program č. 6.3
Podpora projektové přípravy č. OLP/2246/2019 na projekt „Zpracování DSP
Cyklostezka k průmyslové zóně“
 Přijetí dotace ve výši 4.738.681,--Kč a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 na akci „Cyklostezka podél
silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře“ - ISPROFOND 5518510024
 Přijetí dotace ve výši 785.328,--Kč a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 na akci „Zvýšení bezpečnosti
dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice - Svijany“ - ISPROFOND 5517510112
 Žádost o sponzorský dar na obměnu zastaralých matrací a prostěradel do lůžek
poskytovatele sociálních služeb Domov Modrý Kámen, Mnichovo Hradiště
 Vyhodnocení cenových nabídek na realizaci oplocení v obci (hasičská zbrojnice,
ZŠ)
 Cenová nabídka na ozelenění vodní nádrže u čp. 158 v Příšovicích
 Zajištění dokumentace pro zpevnění pravého břehu Příšovky v oblasti návsi –
sokolovna u firmy VRV a.s.
 Projednání cenové nabídky na DUR + DSP náves u sokolovny
 Žádost
o pronájem hasičské zbrojnice dne
20.07.2019 za účelem konání rodinné oslavy
Příchod pana
 Projednání připomínek pana
sdělených dopisem ze dne 5.6.2019 k UR 158/2019
 Informace starosty:
- Kontejnery Mikroregion Jizera
-

-

Informace o přiznání dotace na rekonstrukci kotelny ZŠ

Kouzelnická show – 28.6.2019 od 17:00 hod. – sokolovna –
prezentace ve škole a školce
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Občané – výročí
Komise ŽP – vyjádření k požadavku kácení pana
stav prodeje, havarie vrba Písečák, arboretista prořez,
Halama kaple – alej – jednání, Maier dendrolog na prořez.

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 180/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 181/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Přijetí dotace a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z DF
LK oblast podpory: doprava, program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy č.
OLP/2239/2019 na projekt „Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce
Přepeře“
Usnesení UR č. 182/2019 – Rada schvaluje přijetí účelové dotace ve výši
1.958.260,60Kč na realizaci projektu „Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice
do obce Přepeře“ z dotace z DF LK oblast podpory: doprava, program č. 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy č. OLP/2239/2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2)
Přijetí účelové dotace ve výši 175.000,-- Kč a schválení uzavření smlouvy o
poskytnutí účelové dotace z DF LK oblast podpory: doprava, program č. 6.3 Podpora
projektové přípravy č. OLP/2246/2019 na projekt „Zpracování DSP Cyklostezka
k průmyslové zóně“
Usnesení UR č. 183/2019 – Rada schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 175.000,--Kč
na realizaci projektu „Zpracování DSP Cyklostezka k průmyslové zóně“ z dotace z DF
LK oblast podpory: doprava, program č. 6.3 Podpora projektové přípravy č.
OLP/2246/2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
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3) Přijetí dotace ve výši 4.738.681,--Kč a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 na akci „Cyklostezka podél silnice
II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře“ - ISPROFOND 5518510024
Usnesení UR č. 184/2019 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 4.738.681,-- Kč na
akci „Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře“ –
ISPROFOND 5518510024 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
4) Přijetí dotace ve výši 785.328,--Kč a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 na akci „Zvýšení bezpečnosti
dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice - Svijany“ - ISPROFOND 5517510112
Usnesení UR č. 185/2019 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 785.328,-- Kč na akci
„Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice - Svijany“ –
ISPROFOND 5517510112 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Žádost o sponzorský dar na obměnu zastaralých matrací a prostěradel do lůžek
poskytovatele sociálních služeb Domov Modrý Kámen, Mnichovo Hradiště
Usnesení UR č. 186/2019 – Rada neschvaluje poskytnutí sponzorského daru na obměnu
zastaralých matrací a prostěradel do lůžek poskytovatele sociálních služeb Domov
Modrý Kámen, Mnichovo Hradiště.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Vyhodnocení cenových nabídek na realizaci oplocení v obci (hasičská zbrojnice, ZŠ).
Dvě nabídky za 1 m plotu v Kč:
Petr Stanislav, IČ 460 34 862……………….351,2 Kč/m bez DPH
Bradáč Stanislav, IČ 656 33 334……………403,2 Kč/m bez DPH
Usnesení UR č. 187/2019 – Rada schvaluje pro realizaci oplocení v obci (hasičárna, ZŠ)
zhotovitele Petra Stanislava, IČ 460 34 862, protože podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
8) Cenová nabídka na ozelenění vodní nádrže u čp. 158 v Příšovicích od pana Šťovíčka
Usnesení UR č. 188/2019 - Rada schvaluje ozelenění nádrže u čp. 158 v Příšovicích dle
cenové nabídky pana Jana Šťovíčka ve výši 1.240,--Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
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Usnesení přijato
9) Zajištění investičního záměru pro zpevnění pravého břehu Příšovky v oblasti návsi –
sokolovna u firmy VRV a.s.
Usnesení UR č. 189/2019 – Rada souhlasí se zajištěním investičního záměru pro
zpevnění pravého břehu Příšovky v oblasti návsi – sokolovna u firmy VRV a.s. dle
cenové nabídky ze dne 05.06.2019.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Projednání cenové nabídky na DUR + DSP náves u sokolovny
Usnesení UR č. 190/2019 – Rada požaduje jednat o redukci nabídky DUR + DSP náves
u sokolovny z hlediska cenového a předmětného.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11) Žádost
o pronájem hasičské zbrojnice dne
20.07.2019 za účelem konání rodinné oslavy
Usnesení UR č. 191/2019 – Rada schvaluje bezplatný pronájem hasičské zbrojnice dne
20.07.2019 za účelem konání rodinné oslavy a úhradu spotřebovaných energií.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Příchod pana
 Projednání připomínek pana
sdělených dopisem ze dne 5.6.2019 k UR 158/2019
Rada vyslechla připomínky pana Najmana a jeho nespokojenost s odpovědí obce
zn. 673/2019/OU/60.1 ze dne 20.5.2019 (UR 158/2019) na jeho doručený podmět
dne 2.5.2019.
Po odchodu pana
v 16:30 hod. rada nepřijala usnesení z důvodu nutného
ověření některých legislativních dokumentů v souvislosti s povolováním stavby.
13) Informace starosty:
- Kontejnery Mikroregion Jizera
-

-
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Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 03.07.2019 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 19.06.2019 od
17,00 hod. v DPS.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 17.06.2019
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