Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 11.09.2019 v 16,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Macášek J., Dlasková Hoření, J. Košek
Omluveni: Hlava
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Objednávka konečné úpravy pravobřežního prostoru toku Příšovky formou
rovnaniny u firmy Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, IČ 039 51 570
 Projednání stížnosti pana
a následné petice
občanů z části obce Na Závodí týkající se nájmu hřiště spolkem Turnoff
Dogbrisbee
 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.05.2019 –
rekonstrukce zatrubnění Příšovky se zhotovitelem Zikuda – vodohospodářské
stavby spol. s r.o., IČ 287 76 976
 Cenová nabídka SBD PS Liberec na opravu zateplené fasády panelového domu
čp. 187 poškozené ptactvem v rozsahu 40 ks ve výši 160.723,--Kč s DPH
 Žádost
o souhlas obce s uložením
vodovodní a kanalizační přípojky pro plánovanou novostavbu RD na p.p.č.
409/11 do pozemku obce p.č. 911/1, oba v k.ú. Příšovice
 Žádost ZLS s.r.o., IČ 254 41 281 o souhlas obce s výstavbou hybridní FVE na
střeše objektu čp. 223
 Revokace usnesení rady UR č. 220/2019 ze dne 24.07.2019 z důvodu odstoupení
nájemce TJ Čert Fénix, z.s. od uzavření nájemní smlouvy na pronájem
fotbalového hřiště včetně zázemí
 Žádost
zastoupeného na základě plné
moci spol. PVK Projekt, IČ 057 05 088 o souhlas se stavbou kanalizační
přípojky RD čp. 169 a napojením na existující podtlakovou kanalizaci
 Informace o žádosti DSO MR Jizera o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a
smlouva o poskytnutí dotace z MR Jizera na akci „ Nákup techniky pro MR
Jizera“
 Prominutí místního poplatku za zábor veřejného prostranství při Svatováclavské
pouti konané ve dnech 20. – 22.09.2019
 Informace starosty
- Objednáno pročištění dešťové kanalizace na křižovatce u DPS, v části
obce Na Cecilce, u hasičské nádrže s termínem 24.09.2019
- Provedeny malířské práce v objektu SDH Příšovice, chodba v Domě
služeb a sokl v ZS
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Pozvánka radních a zastupitelů na otevření výrobně skladovacího areálu
realizovaný firmou Awenor / Renwon v Chrastavě dne 07.10.2019 od
16:00 hod.
Informace o výsledku jednání odvolacího soudu v rozsudku restitučního
sporu s
Po nabytí právní moci bude pozván právní zástupce
obce JUDr. Martin Mikyska na jednání rady dne 25.09.2019 od
16,00hod. ohledně dalšího legislativního postupu
V tomto týdnu vybraný zhotovitel projektu ČOV umístí stavební buňky
v místě staveniště s tím, že zahájení prací je v plánu 10/2019
Radní Macášek zajistí likvidaci dřevní hmoty určené občanům. V případě
nezájmu zajistí předání a odvoz mimo deponii za garážemi
Radní Macášek v rámci své komise vytipuje v intravilánu obce stromy,
které jsou neperspektivní či ohrožujícící obyvatele formou žádosti o
kácení
25.09.2019 jednání s firmou o realizaci multifunkčního hřiště v areálu ZŠ
Byl realizován nátěr šindelů a oprava šindelů na Bičíkově statku
zhotovitel Josef Čábelka, šindelářství

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 247/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 248/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Objednávka konečné úpravy pravobřežního prostoru toku Příšovky formou
rovnaniny u firmy Zbyněk Rulec, Svijanský Újezd 62, IČ 039 51 570
v předpokládané ceně do 100 tis. Kč
Usnesení UZ č. 249/2019 - Rada schvaluje objednávku konečné úpravy
pravobřežního prostoru toku Příšovky formou rovnaniny u firmy Zbyněk Rulec,
Svijanský Újezd 62, IČ 039 51 570 v předpokládané ceně do 100 tis. Kč.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
2) Projednání stížnosti
a následné petice
občanů z části obce Na Závodí týkající se nájmu hřiště spolkem Turnoff Dogbrisbee
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Místostarosta projedná změnu užívání hřiště s nájemcem z neděle na sobotu
Usnesení UZ č. 250/2019 - Rada pověřuje místostarostu projednáním změny
termínu užívání hřiště s nájemcem spolkem Turnoff Dogfrisbee z neděle na sobotu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
3) Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.05.2019 –
rekonstrukce zatrubnění Příšovky se zhotovitelem Zikuda – vodohospodářské stavby
spol. s r.o., IČ 287 76 976 z důvodu dodatečných stavebních prací, které jsou
nezbytné a zhotovitel je nemohl předvídat ve výši 43.100,- Kč bez DPH
Usnesení UZ č. 251/2019 - Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
30.05.2019 – rekonstrukce zatrubnění Příšovky se zhotovitelem Zikuda –
vodohospodářské stavby spol. s r.o., IČ 287 76 976 z důvodu dodatečných
stavebních prací, které jsou nezbytné a zhotovitel je nemohl předvídat ve výši
43.100,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
4) Cenová nabídka SBD PS Liberec na opravu zateplené fasády panelového domu
čp. 187 poškozené ptactvem v rozsahu 40 ks ve výši 160.723,--Kč s DPH
Obec by se podílela finančně dle počtu otvorů na její části PD a budou zjištěny další
možnosti zamezení poškození fasády včetně možnosti finančního plnění ze strany
pojišťovny.
5) Žádost
o souhlas obce s uložením
vodovodní a kanalizační přípojky pro plánovanou novostavbu RD na p.p.č. 409/11
do pozemku obce p.č. 911/1, oba v k.ú. Příšovice
Usnesení UZ č. 252/2019 - Rada souhlasí s umístěním vodovodní a kanalizační
přípojky pro plánovanou novostavbu RD na p.p.č. 409/11 do obecního pozemku p.č.
911/1, oba v k.ú. Příšovice dle předložené situace za podmínky, že zásah do
komunikace bude proveden protlakem a nenaruší živičný 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 silničního 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
6) Žádost ZLS s.r.o., IČ 254 41 281 o souhlas obce s výstavbou hybridní FVE na
střeše objektu čp. 223
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Usnesení UR č. 253/2019 – Rada souhlasí se stavbou hybridní fotovoltaické
elektrárny na střeše objektu čp. 223 v Příšovicích dle předložené projektové
dokumentace.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7) Revokace usnesení rady UR č. 220/2019 ze dne 24.07.2019 z důvodu odstoupení
nájemce TJ Čert Fénix, z.s. od uzavření nájemní smlouvy na pronájem fotbalového
hřiště včetně zázemí
Usnesení UR č. 254/2019 – Rada revokuje své usnesení UR č. 220/2019 ze dne
24.07.2019 z důvodu odstoupení nájemce TJ Čert Fénix, z.s. od uzavření nájemní
smlouvy na pronájem fotbalového hřiště včetně zázemí.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
8) Žádost
zastoupeného na základě plné
moci spol. PVK Projekt, IČ 057 05 088 o souhlas se stavbou kanalizační přípojky
RD čp. 169 a napojením na existující podtlakovou kanalizaci
Usnesení UZ č. 255/2019 - Rada souhlasí se stavbou kanalizační přípojky pro RD
čp. 169 a uložením sítě do obecního pozemku p.č. 110/2, oba v k.ú. Příšovice dle
předložené situace. 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 silničního správního úřadu Obecního úřadu
Příšovice.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
9) Informace o žádosti DSO MR Jizera o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a
smlouva o poskytnutí dotace z MR Jizera na akci „ Nákup techniky pro MR Jizera“
Smlouva bude projednána na nejbližším jednání ZO, které je plánováno na středu
16.10.2019.
10) Prominutí místního poplatku za zábor veřejného prostranství při Svatováclavské
pouti konané ve dnech 20. – 22.09.2019
Usnesení UR č. 256/2019 – Rada promíjí místní poplatek za zábor veřejného
prostranství při Svatováclavské pouti konané ve dnech 20. – 22.09.2019 a trvá na
úhradě nákladů za EE a vodu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
11) Informace starosty
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Objednáno pročištění dešťové kanalizace na křižovatce u DPS, v části
obce Na Cecilce, u hasičské nádrže s termínem 24.9.2019
Provedeny malířské práce v objektu SDH Příšovice, chodba v Domě
služeb a sokl v ZS
Pozvánka radních a zastupitelů na otevření výrobně skladovacího areálu
realizovaný firmou Awenor / Renwon v Chrastavě dne 7.10.2019 od
16:00 hod.
Informace o výsledku jednání odvolacího soudu v rozsudku restitučního
sporu s
Po nabytí právní moci bude pozván právní zástupce
obce JUDr. Martin Mikyska na jednání rady dne 25.09.2019 od
16,00hod. ohledně dalšího legislativního postupu
V tomto týdnu vybraný zhotovitel projektu ČOV umístí stavební buňky
v místě staveniště s tím, že zahájení prací je v plánu 10/2019
Radní Macášek zajistí likvidaci dřevní hmoty určené občanům. V případě
nezájmu zajistí předání a odvoz mimo deponii za garážemi
Radní Macášek v rámci své komise vytipuje v intravilánu obce stromy,
které jsou neperspektivní či ohrožujícící obyvatele formou žádosti o
kácení
25.09.2019 jednání s firmou o realizaci multifunkčního hřiště v areálu ZŠ
Byl realizován nátěr šindelů a oprava šindelů na Bičíkově statku
zhotovitel Josef Čábelka, šindelářství

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 25.09.2019 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:

Jan Košek DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 18.09.2019
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