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

Zápis č. 4/2019
z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 14.08.2019 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice čp. 66
Přítomni: dle prezenční listiny – 10 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Macášek Jar., Bukvicová, Košek Zd., Tarasov
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, Antonín Macášek
Usnesení UZ č. 38/2019 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Jan Košek a jako
ověřovatele zápisu Jana Christova a Antonín Macášek
Hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1 - A. Macášek
Usnesení přijato.
3) Schválení programu zasedání
Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu zasedání
Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o provedení stavby na akce
„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje(vč. mostních objektů)“
Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Cyklostezka
podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře“
Projednání a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění stavby
LB, Příšovice, pč.110/128 – svod, kNN, SS
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu jednání. Následně bylo hlasováno o navrženém programu
jednání.
Usnesení UZ č. 39/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva dle pozvánky
zveřejněné od 05.08.2019 do 14.08.2019 včetně.
Hlasování
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
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4) Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o provedení stavby na akci „Silnice II/610 Turnov –
hranice Libereckého kraje(vč. mostních objektů)“
Obec podepsala smlouvu na realizaci opravy krajské silnice II/610 spolu s ostatními zainteresovanými
obcemi. Smlouva byla schválena na zasedání RO dne 19.9.2018 pod usnesením UR č. 219/2018. Dodatek
řeší prodloužení předání stavby z původních 420 dnů na 481dnů od předání a převzetí staveniště. Finanční
objem platby obce se nemění. Rada Libereckého kraje schválila výše uvedené na svém mimořádném jednání
dne 29.7.2019.
Usnesení UZ č. 40/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby
„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ mezi Obcí Příšovice a
zhotovitelem Společností ES610T, zastoupenou správcem (s plnou mocí k podpisu návrhu smlouvy o
provedení stavby) EUROVIA CS a.s., IČ 452 74 924, zastoupenou ředitelem závodu Liberec Ing.
Miroslavem Slatinkou, se sídlem Národní 138/10, Praha 1 a STRABAG a.s., IČ 60838744 a pověřuje
starostu podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
Usnesení UZ č. 41 /2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje zplnomocnění Rady obce Příšovice ke
schvalování případných dodatků ke Smlouvě o provedení stavby „Silnice II/610 Turnov – hranice
Libereckého kraje(vč. mostních objektů)“.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
Příchod zastupitelky Heleny Bártové – 17:10 hod., počet přítomných zastupitelů je nyní 11.
5) Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Cyklostezka podél silnice II/610 z obce
Příšovice do obce Přepeře“ (Liberecký kraj).
Z důvodu nutnosti pozastavení/zpoždění stavby z důvodu koordinace stavby cyklostezky s rekonstrukcí
silnice II/610, s využitím bodu 4.4 základní smlouvy se mění termín dokončení stavebních prací na
15.9.2019 a termín předání dokončení díla do 30.9.2019.
Usnesení UZ č. 42 /2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 na akci „Cyklostezka podél silnice
II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)“ uzavřený spolu s obcí Přepeře, IČ 002 76 014 se
zhotovitelem firmou ZEPOS RS s.r.o., IČ 26002671, zastoupenou Romanem Ševců, se sídlem Libuň 225,
507 15 Libuň a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
Usnesení UZ č. 43 /2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje zplnomocnění Rady obce Příšovice ke schvalování
případných dodatků ke Smlouvě o dílo na akci „Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce
Přepeře (Liberecký kraj)“ schválené Zastupitelstvem obce Příšovice č. UZ 19/2019 ze dne 10.4.2019.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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6) Projednání a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění stavby LB Příšovice, pč.110/128
– svod, kNN, SS
Usnesení UZ č. 44/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-4008469 SoVB 003 název stavby: LB, Příšovice, p.č.110/128- svod, kNN,SS (el. přípojka)
uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako
osobou povinnou z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 zastoupenou na základě
plné moci společností DEHES, spol. s.r.o. IČ 46506284 jako oprávněným z věcného břemene, jedná se o
kabelové vedení a poj. skříň SP100 pro objekt na pozemku p.č. 110/128, jednorázová úplata za zřízení VB
ve výši 700,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
7)

Informace starosty
 MR Jizera pořádá pro obce svazku a jejich seniory dne 19.10.2019 od 19 hod.v KD Pěnčín
divadelní představení – muzikál Noc na Karlštejně v podání Divadelního spolku J.K.TYL
Lomnice n.P. , představení je zdarma a dopravu zajistí obec.
 Informace o výluce provozu automobilu při dokončovacích pracích na silnici II/610.
15.8.2019 – jednopruhový provoz při provádění oprávek v úseku hasičárna – křižovatka u
pošty
22. - 23.9.2019 – neprůjezdná komunikace při pokládce finální vrstvy od „Cecilky“ ke
křižovatce u pošty, občanům v části obce „Na Závodí“ bude umožněn průjezd přes
povodňový park s výjezdem u provozovny ZLS

8)

Diskuse

- požaduje zlepšit přístup na její zahrádku v oblasti křižovatky u nádraží
Starosta - projedná nápravu se stavbyvedoucím
– jak se občané dozvědí, co bude projednáno v radě, když bylo schváleno radě pověření?
Starosta - schválená pověření se týkají pouze dodatků dvou výše uvedených smluv – cyklostezka a
rekonstrukce II/610
– jaký povrch bude položen na silnice II/610?
Starosta – standardní povrch s obrusnou vrstvou, což je finální vrstva, tišší
– bude obec usilovat o zákaz tranzitní kamionové dopravy ?
Starosta – ano, lze docílit zamezení tranzitní dopravy, některé obce toho již dosáhly, obec nechá zpracovat
projekt týkající se dopravního značení a ten předloží ke schválení KÚLK a ORP Turnov, nelze předjímat
výsledek řízení
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8) Závěr
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 16.10.2019.
Zasedání ukončeno v 17,40 hod.

Zápis vyhotoven dne 20.08.2019

Zapsal: Jan Košek

Podpis starosty:

Ověřovatelé:

Jan Christov

dne……………………

Macášek Antonín

dne……………………

Vyvěšeno dne:

21.08.2019

……………………………….
……………….……………….

Sejmuto dne: 05.09.2019
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