Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 24.07.2019 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
 Předběžná infomace o žádosti společnosti Awenor a.s., IČ 291 19 561 o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě týkající se vodovodní přípojky a výtlačného potrubí v rámci stavební akce
„Hala Awenor Příšovice“ podél komunikace se zatížením pozemků obce věcným
břemenem
 Projednání cenových nabídek na modernizaci sokolovny – zhotovení zadní
kuchyně a pokládka linolea v prostoru za barem v přísálí
 Projednání cenové nabídky společnosti STREET s.r.o., IČ 246 63 310 na opravu
MK podél železniční trati směrem na Turnov a parkoviště recyklátem
 Žádost
o snížení nájemného společných prostor souvisejících
s nájmem kancelářských prostor v Domě služeb čp. 42
 Dopis pana
ze dne 15.07.2019 – financování
přístupových schůdků k toku Příšovky
 Žádost
o souhlas s novostavbou RD
na pozemku p.č. 407/3 v k.ú. Příšovice
 Žádost
o souhlas se zřízením
přípojky elektrické energie ze sloupu do elektroměrného pilíře z důvodu
plánované novostavby RD na pozemku p.č. 407/3 v k.ú. Příšovice
 Žádost
o souhlas se zhotovením vodovodní
přípojky pro RD čp. 87
 Žádost
o uložení vedení EE do pozemku
obce p.č. 110/1 v k.ú. Příšovice
 Cenová nabídka Zámečnictví Aleš Krčmář, IČ 445 78 750 na zhotovení
chybějícího dvoumadlového trubkového zábradlí na propustku v části obce Na
Kovárně
 Žádost TJ Čert Fénix, IČ 055 34 160 o dlouhodobý pronájem fotbalového hřiště
1x až 2x v týdnu
 Projednání a schválení záměru obce čj. 1114/2019/OU/254 pronajmout pozemky
p.č. 472/3 a 472/4, oba v k.ú. Příšovice
 Projednání a schválení smluv týkajících se projektu „Rekonstrukce kotelny ZŠ
v obci Příšovice“

Zápis z jednání Rady obce
ze dne 24.07.2019
Strana 1 (celkem 6)

Obec Příšovice,



Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Projednání a schválení smlouvy týkající se organizace zadávacího řízení na akci
„Rekonstrukce kotelny ZŠ v obci Příšovice“
Projednání a schválení smlouvy týkající se manažerského řízení projektu pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ v obci
Příšovice“

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 208/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 209/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Předběžná infomace o žádosti společnosti Awenor a.s., IČ 291 19 561 o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě týkající se vodovodní přípojky a výtlačného potrubí v rámci stavební
akce „Hala Awenor Příšovice“ podél komunikace se zatížením pozemků obce
věcným břemenem
Jestliže by obec na toto přistoupila, bude požadovat možnost připojení obecních
staveb na tyto vodohospodářské objekty v oblasti písečných jezer.
2)
Projednání cenových nabídek na modernizaci sokolovny
Zhotovení zadní kuchyně (Truhlářství Flanderka, IČ 111 43 894) ……...39 075,-- Kč
Pokládka linolea v prostoru za barem v přísálí (Podlahářství Lejsek, IČ 728
64 419)……………………………………………………………….……28.412,--Kč
Usnesení UR č. 210/2019 – Rada schvaluje realizaci modernizace sokolovny dle
cenové nabídky - zhotovení zadní kuchyně Truhlářství Flanderka IČ 111 43 894 ve
výši 39 075,-- Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
Usnesení UR č. 211/2019 – Rada schvaluje realizaci modernizace sokolovny dle
cenové nabídky - pokládka linolea v prostoru za barem v přísálí Podlahářství Lejsek
IČ 728 64 419 ve výši 28.412,--Kč včetně DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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3) Projednání cenové nabídky společnosti STREET s.r.o., IČ 246 63 310 na opravu
MK podél železniční trati směrem na Turnov a parkoviště recyklátem ve výši
182.000,--Kč bez DPH
Termín realizace 5. – 6. 8. 2019
Usnesení UR č. 212/2019 – Rada schvaluje opravu místní komunikace podél
železniční trati směrem na Turnov a parkoviště recyklátem dle cenové nabídky
společnosti STREET s.r.o., IČ 246 63 310 ve výši 182.000,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
4) Žádost
o snížení nájemného společných prostor souvisejících
s nájmem kancelářských prostor v Domě služeb čp. 42
Usnesení UR č. 213/2019 – Rada zamítá žádost o snížení nájemného společných
prostor souvisejících s nájmem kancelářských prostor v Domě služeb čp. 42
v období „rozjezdu podnikání“ žadatelky.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Dopis pana
ze dne 15.07.2019 – financování
přístupových schůdků k toku Příšovky
Usnesení UR č. 214/2019 – Rada schvaluje zafinancování přístupových schůdků
k toku Příšovky panu J
jako vstřícné gesto ze
strany obce při řešení jeho podnětu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Žádost
o souhlas s novostavbou RD
na pozemku p.č. 407/3 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 215/2019 – Rada souhlasí se novostavbou RD na pozemku p.č. 407/3
v k.ú. Příšovice dle předložené situace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Žádost
o zřízení přípojky elektrické
energie ze sloupu do elektroměrného pilíře z důvodu plánované novostavby RD na
p.p.č. 407/3 v k.ú.Příšovice
Usnesení UR č. 216/2019 – Rada souhlasí se zřízením přípojky elektrické energie ze
sloupu do elektroměrného pilíře z důvodu plánované novostavby RD a souhlasí
s uložením části vedení do pozemku obce p.p.č. 914/3 v k.ú. Příšovice (chodník) dle
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předložené situace. Rada upozorňuje nutnost uzavřít s obcí smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
8) Žádost
o souhlas se zhotovením vodovodní
přípojky pro RD čp. 87
Usnesení UR č. 217/2019 – Rada souhlasí s provedením vodovodní přípojky pro RD
čp. 87. Rada upozorňuje investora na nutnost uzavřít s obcí smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské stítě z důvodu uložení
vodovodního vedení do pozemku obce p.č. 110/1 v k.ú. Příšovice. Dále je investor
povinen požádat silniční správní úřad Obecního úřadu Příšovice o povolení
zvláštního užívání místní komunikace z důvodu uložení sítí a stavebních a
výkopových prací v tělese MK. Rada požaduje předložit zpracovanou projektovou
dokumentaci výše uvedené stavby k odsouhlasení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

9) Žádost
o uložení vedení EE do pozemku
obce p.č. 110/1 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 218/2019 – Rada souhlasí s uložením elektrického vedení do tělesa
místní komunikace na p.p.č. 110/1 (pozemek obce) v k.ú. Příšovice dle předloženého
zákresu i s následným provedením výkopových a stavebních prací v tělese MK.
Zásah do místní komunikace na p.p.č. 110/1 (pozemek obce) v k.ú. Příšovice bude
proveden překopem stávajícího asfaltového povrchu. Rada upozorňuje investora na
nutnost uzavřít s obcí smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

10) Cenová nabídka Zámečnictví Aleš Krčmář, IČ 445 78 750 na zhotovení
chybějícího dvoumadlového trubkového zábradlí na propustku v části obce Na
Kovárně
Usnesení UR č. 219/2019 – Rada schvaluje zhotovení chybějícího dvoumadlového
trubkového zábradlí na propustku v části obce Na Kovárně dle cenové nabídky
Zámečnictví Aleš Krčmář, IČ 445 78 750 ve výši 28.600,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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11) Žádost TJ Čert Fénix, IČ 055 34 160 o dlouhodobý pronájem fotbalového hřiště
1x až 2x v týdnu
Oznámení o záměru obce pronajmout fotbalové hřiště čj. 94/2019/OU/254 byl
zveřejněn od 17.01.2019 do 01.02.2019.
Usnesení UR č. 220/2019 – Rada souhlasí s pronájmem fotbalového hřiště včetně
zázemí k tréninku ženského oddílu kopané 1x až 2x týdně a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
12) Projednání a schválení záměru obce čj. 1114/2019/OU/254 pronajmout pozemky
p.č. 472/3 a 472/4, oba v k.ú. Příšovice

Usnesení UR č. 221/2019 – Rada schvaluje záměr obce čj. 1114/2019/OU/254 pronajmout
pozemky p.č. 472/3 a 472/4, oba v k.ú. Příšovice.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

13) Projednání a schválení smlouvy týkající se administrace projektu „Rekonstrukce
kotelny ZŠ v obci Příšovice“
Usnesení UR č. 222/2019 – Rada schvaluje smlouvu týkající se administrace
projektu „Rekonstrukce kotelny ZŠ v obci Příšovice“ s dodavatelem TENDRA spol.
s r.o., IČ 018 20 265, zastoupená ředitelkou společnosti Ing. Jitkou Plíštilovou, se
sídlem Mělník, Ořechová 3336 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

14) Projednání a schválení smlouvy týkající se organizace zadávacího řízení na akci
„Rekonstrukce kotelny ZŠ v obci Příšovice“
Usnesení UR č. 223/2019 – Rada schvaluje smlouvu týkající se organizace
zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ v obci Příšovice“ s dodavatelem
TENDRA spol. s r.o., IČ 018 20 265, zastoupená ředitelkou společnosti Ing. Jitkou
Plíštilovou, se sídlem Mělník, Ořechová 3336 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

15) Projednání a schválení smlouvy týkající se manažerského řízení projektu pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ v obci
Příšovice“
Usnesení UR č. 224/2019 – Rada schvaluje smlouvu týkající se manažerského řízení
projektu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce kotelny
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ZŠ v obci Příšovice“ s dodavatelem TENDRA spol. s r.o., IČ 018 20 265, zastoupená
ředitelkou společnosti Ing. Jitkou Plíštilovou, se sídlem Mělník, Ořechová 3336 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 07.08.2019 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 14.08.2019
od 17,00 hod. v DPS.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 25.07.2019
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