Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 21.08.2019 v 16,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Macášek J., Dlasková Hoření, Hlava
Omluveni: Košek J.
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2019 rozpočtu na rok 2019
 Žádost
o souhlas s umístěním vodovodní přípojky pro
novostavbu RD na p.p.č. 413/1 do obecního pozemku p.č. 911/2, oba v k.ú.
Příšovice
 Žádost
o úpravu přístupu na její pozemek p.č. 217/1
v zahrádkářské kolonii U nádraží z nově rekonstruované krajské komunikace
II/610
 Žádost
zastoupeného na základě plné moci spol. PVK
Projekt, IČ 057 05 088 o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro RD čp. 33
v k.ú. Příšovice
 Žádost Chronos Clubu s.r.o., IČ 050 92 884 zastoupené
o
užívání vody z obecního vodovodu
 Cenová nabídka ELEKTRO plus CZ s.r.o., IČ 254 26 974 na výměnu pohonu
rolovací mříže u ZS
 Cenová nabídka Torex Security spol. s r.o. na modernizaci zabezpečovacího
zařízení v ZS
 Výměna bytu č. 209 o velikosti 1+1 po úmrtí
pro
za volný byt 1+0 č. 205 nebo 310 dle jeho výběru
 Žádost spol. Final – obaly s.r.o., IČ 037 20 705 o závazné stanovisko k PD
„Přístavba administrativní budovy společnosti Final - obaly s.r.o. k čp. 283
v Příšovicích“ pro společné řízení
 Příprava časového plánu jednání zastupitelstva obce na rok 2019
 Informace starosty
- Realizace lávky přes Příšovku po finančních jednáních s Eurovií byla
fakturována ve výši 298.000,-- Kč bez DPH
- Vítání prvňáčků 02.09.2019 – Košek
- Den otevřených dveří – multifunkční hřiště - Hlava
- Směnná pozemků pozemky u ZŠ zavkladována do KN
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 237/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
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Proti: 0

Zdržel se : 0

Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 238/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2019 rozpočtu na rok 2019

Jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 700.000,--Kč z akce, která nebude
letos realizována (vybudování nového sběrného místa u budoucí ČOV) na zpevnění
opěrné zdi u Příšovky
Usnesení UZ č. 239/2019 - Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 rozpočtu
obce na rok 2019 – vyčíslení RZ: Příjmy 0,--Kč, Výdaje 0,--Kč, Financování 0,-Kč ve členění dle přílohy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
2) Žádost
bytem
o souhlas
s umístěním vodovodní přípojky pro novostavbu RD na p.p.č. 413/1 do obecního
pozemku p.č. 911/2, oba v k.ú. Příšovice
Usnesení UZ č. 240/2019 - Rada souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro
novostavbu RD na p.p.č. 413/1 do obecního pozemku p.č. 911/2, oba v k.ú. Příšovice
dle předložené situace za podmínky, že výkop bude veden v zeleném pruhu mimo
vozovku místní komunikace na p.p.č. 911/2 v k.ú. Příšovice a nenaruší její povrch.
Přechod komunikace bude mimo asfaltový povrch komunikace. Rada upozorňuje
investora na nutnost uzavřít s obcí smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě a zásahy do komunikace podléhají povolení
silníčního správního úřadu Obecního úřadu Příšovice (zvláštní užívání komunikace
z důvodu uložení inženýrských sítí a provádění stavebních a výkopových prací
v tělese MK)
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
3) Žádost
o úpravu přístupu na její pozemek p.č. 217/1
v zahrádkářské kolonii U nádraží z nově rekonstruované krajské komunikace II/610
Obec není investorem ani projektantem akce. Investorem je vlastník tj. Liberecký
kraj. Požadavek byl starostou tlumočen na kontrolním dnu stavby silnice II/610 dne
16.8.2019 a je uveden v zápise.
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Dopis byl odeslán ještě stavbyvedoucímu (lukas.kobosil@eurovia.cz ) a TDI p.
Bittner ( bittva@email.cz ) .
4) Žádost
zastoupeného na základě plné moci spol. PVK Projekt,
IČ 057 05 088 o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro RD čp. 33 v k.ú.
Příšovice
Usnesení UZ č. 241/2019 - Rada souhlasí se stavbou vodovodní přípojky pro RD
čp. 33 a uložením sítě do obecního pozemku p.č. 110/13, oba v k.ú. Příšovice dle
předložené situace. Zásah do komunikace bude proveden překopem a pozemek bude
po uložení sítí uveden neprodleně do původního stavu. Rada upozorňuje investora na
nutnost uzavřít s obcí smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě a zásahy do komunikace podléhají povolení silníčního
správního úřadu Obecního úřadu Příšovice.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
5) Žádost Chronos Clubu s.r.o., IČ 050 92 884 zastoupené
o užívání
vody z obecního vodovodu
byl odkázám na SČVK, která dovoz pitné vody nabízí a zajišťuje.
6) Cenová nabídka ELEKTRO plus CZ s.r.o., IČ 254 26 974 na výměnu pohonu
rolovací mříže u ZS
Usnesení UR č. 242/2019 – Rada schvaluje realizaci výměny pohonu rolovací mříže
u ZS dle cenové nabídky ELEKTRO plus CZ s.r.o. ze dne 09.08.2019 ve výši
15.657,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Cenová nabídka Torex Security spol. s r.o. na modernizaci zabezpečovacího
zařízení v ZS
Usnesení UR č. 243/2019 – Rada schvaluje realizaci modernizace zabezpečovacího
zařízení v ZS dle cenové nabídky TOREX Security spol. s r.o. ze dne 20.08.2019 ve
výši 34.966,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
8) Výměna bytu č. 209 o velikosti 1+1 po úmrtí
pro
za volný byt 1+0 č. 205 nebo č. 310 dle jeho výběru
Usnesení UR č. 244/2019 – Rada rozhodla, že nabídne výměnu bytu č. 209 o
velikosti 1+1 po úmrtí
panu
za volný byt
1+0 č. 205 nebo č. 310 dle jeho výběru.
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Proti: 0

Zdržel se:0

9) Žádost spol. Final – obaly s.r.o., IČ 037 20 705 o závazné stanovisko k PD
„Přístavba administrativní budovy společnosti Final - obaly s.r.o. k čp. 283
v Příšovicích“ pro společné řízení
Obec nevydává závazná stanoviska pouze vyjádření ke stavbě.
Usnesení UR č. 245/2019 – Rada souhlasí se stavbou „Přístavba administrativní
budovy společnosti Final - obaly s.r.o. k čp. 283 v Příšovicích“ dle předložené
projektové dokumentace.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
11) Příprava časového plánu jednání zastupitelstva obce na rok 2019
Časový plán jednání zastupitelstva obce na rok 2019
I.
06.03.2019
II.
10.04.2019
III.
19.06.2019
IV.
14.08.2019
V.
16.10.2019
VI.
04.12.2019
Usnesení UR č. 246/2019 – Rada upravila časový plán jednání zastupitelstva obce
na rok 2019 a postupuje jej ZO ke schválení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
12) Informace starosty
- Realizace lávky přes Příšovku po finančních jednáních s Eurovií byla
fakturována ve výši 298.000,-- Kč bez DPH
- Vítání prvňáčků 02.09.2019 – Košek
- Den otevřených dveří – multifunkční hřiště - Hlava
- Směnná pozemků pozemky u ZŠ zavkladována do KN
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 11.09.2019 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 16.10.2019
od 17,00 hod. v DPS.
Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jaroslav Macášek
Podpis radního:

Datum vyhotovení zápisu: 26.08.2019
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