Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 25.09.2019 v 16,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Macášek J., Dlasková Hoření, J. Košek, Hlava
Omluveni:
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Jednání s JUDr. Mikyskou ohledně výsledku restitučního sporu a dalšího postupu
- nebylo projednáno z důvodu nepřítomnost pana doktora
 Schválení záměru čj. 1401/2019/OU/254 prodeje pozemku p.č. 217/12, orná
půda, o výměře 1812 m2 v k.ú. Příšovice s výhradou zpětné koupě
 Projednání a schválení Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu čj. POV/014/2019 týkající se pečovatelské služby
 Cenová nabídka VRV a.s, IČ 471 16 901 na zpracování investičního záměru
úpravy vodního toku Příšovka v oblasti mezi propustkem a mostem u DPS
 Cenová nabídka Podlahářství Lejsek na pokládku linolea v bytě č. 205 v DPS
Příšovice
 Schválení dohody o pronájmu sokolovny čp. 145 v Příšovicích s ČRS z.s. MO
Turnov, IČ 135 86 378 dne 7.2.2020
 Žádost
o souhlas se stavbou chatky na
pozemku p.č. 42/3 v k.ú. příšovice dle předložené zákresu
 Informace o obnovení rehabilitační péče v ZS dle sdělení zástupců společnosti
RHB Centrum s.r.o., IČ 047 55 391
 Pokládka dlažby v kabinách
 Informace starosty
- Dne 23.09.2019 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce ze strany
KÚLK
- Byl zahájen proces předání stavby cyklostezky Příšovice – Přepeře
- Výměna bytu č. 209 o velikosti 1+1 po úmrtí
pro
za volný byt 1+0 č.
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 257/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Zápis z jednání Rady obce
ze dne 25.09.2019
Strana 1 (celkem 3)

Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení UR č. 258/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Jednání s JUDr. Mikyskou ohledně výsledku restitučního sporu a dalšího
postup - nebylo projednáno z důvodu nepřítomnost pana doktora
2)
Schválení záměru čj. 1401/2019/OU/254 prodeje pozemku p.č. 217/12, orná
půda, o výměře 1812 m2 v k.ú. Příšovice s výhradou zpětné koupě
Usnesení UR č. 259/2019 – Rada schvaluje záměr čj. 1401/2019/OU/254 prodeje
pozemku p.č. 217/12, orná půda, o výměře 1812 m2 v k.ú. Příšovice s výhradou
zpětné koupě.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3) Projednání a schválení Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu čj. POV/014/2019 týkající se pečovatelské služby
Usnesení UR č. 260/2019 – Rada schvaluje Pověření k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu čj. POV/014/2019 týkající se pečovatelské služby
s Libereckým krajem, IČ 708 91 508 jako pověřovatelem a pověřuje starostu
podpisem pověření.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
4) Cenová nabídka VRV a.s, IČ 471 16 901 na zpracování investičního záměru
úpravy vodního toku Příšovka v oblasti mezi propustkem a mostem u DPS
Usnesení UR č. 261/2019 – Rada schvaluje zadání projektu dle cenové nabídky
VRV a.s, IČ 471 16 901 na zpracování investičního záměru úpravy vodního toku
Příšovka v oblasti mezi propustkem a mostem u DPS ve výši 38.000,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Cenová nabídka Podlahářství Lejsek na pokládku linolea v bytě č. 205 v DPS
Příšovice
Realizace ve čtvrtek 26.09.2019
Usnesení UR č. 262/2019 - Rada schvaluje pokládku linolea v bytě č. 205 v DPS
dle cenové nabídky Podlahářství lejsek v celkové výši 15.020,--Kč za spoluúčasti
paní
(pozůstalé po paní
) ve výši 5.000,--Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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6) Schválení dohody o pronájmu sokolovny čp. 145 v Příšovicích s ČRS z.s. MO
Turnov, IČ 135 86 378 dne 7.2.2020
Usnesení UR č. 263/2019 – Rada schvaluje komerční zapůjčení sokolovny za
účelem pořádání kulturní akce Rybářská veselice dne 07.02.2020 a schvaluje
dohodu o pronájmu sokolovny uzavřenou s ČRS z.s. MO Turnov, IČ 135 86 378,
pověřuje starostu podpisem dohody.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Žádost
o souhlas se stavbou chatky na
pozemku p.č. 42/3 v k.ú. příšovice dle předložené zákresu
Usnesení UR č. 264/2019 – Rada souhlasí se stavbou chatky na pozemku p.č. 42/3
v k.ú. příšovice dle předloženého zákresu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
8) Informace o obnovení rehabilitační péče v ZS dle sdělení zástupců společnosti
RHB Centrum s.r.o., IČ 047 55 391
Rehabilitační péče má být obnovena dle sdělení zástupců nájemce společnosti RHB
Centrum s.r.o., IČ 047 55 391 dne 14.10.2019.
9) Pokládka dlažby v kabinách
Usnesení UR č. 265/2019 – Rada souhlasí s pokládkou dlažby v kabinách č. 1,2,3 a 5
ve výši 24.500,--Kč dle cenové nabídky Oldřicha Kofroně a pověřuje radní
Dlaskovou Hoření zajištěním podkladů.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
10) Informace starosty
- Dne 23.09.2019 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce ze strany
KÚLK
- Byl zahájen proces předání stavby cyklostezky Příšovice – Přepeře
- Výměna bytu č. 209 o velikosti 1+1 po úmrtí
pro
za volný byt 1+0 č. 205
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 09.10.2019 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:
Datum vyhotovení zápisu: 27.09.2019
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Jan Košek DiS.
Podpis místostarosty:

