Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 07.08.2019 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
 Projednání a schválení dodatku smlouvy č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání - prostor kadeřnictví v čp. 15
 Projednání a schválení smlouvy č. 1349/C1/2019 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 na projekt „Cyklostezka podél silnice
II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře – ISPROFOND 5518510024 v max. výši
4.335.595,- Kč
 Informace o úpravě časového plánu jednání ZO – jednání ZO je plánováno na
středu 14.08.2019
 Schválení odpovědi na podnět pana
ze dne
15.07.2019
 Informace o žádosti manželů
o narovnání vlastnických
a uživatelských vztahů formou odkoupení obecních pozemků p.č. 442/16 a 429/2,
oba v k.ú. Příšovice
 Žádost
o pronájem sokolovny v jednom z následujících termínů
26.10., 2.11. , 9.11., 23.11, 29.11 za účelem konání studentského divadla
 Schválení přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní
památky – sochy sv. Agáty ve výši 141.000,-- Kč
 Žádost Mateřské školy Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o
převedení finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 230.000,-- Kč do
investičního fondu na úhradu instalace klimatizačních jednotek v podkrovní
ložnici MŠ
 Cenová nabídka Torex Security spol. s r.o. na modernizaci zabezpečovacího
zařízení v ZS – výměna ústředny
 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2019 rozpočtu na rok 2019
 Vyhodnocení hospodaření obce s odpady za rok 2018
 Úprava dřevin okolo chodníků v obci
 Prodej pozemku p.č. 217/12 v k.ú. Příšovice zahrádkářům
 Informace starosty
o rekonstrukce balkonu v DPS
o realizován plot okolo hasičské zbrojnice
o dendrologická úprava sakur
o recyklát dle nabídky na MK podél železniční tratě realizován
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o Zikuda s.r.o. započal rekonstrukci kanalizace
o termín dokončení rekonstrukce II/610 v Příšovicích 30.8.2019 , cyklostezka
15.9.2019
o informace o umístění rozvaděče vysokorychlostního internetu
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 225/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 226/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)
Schválení dodatku smlouvy č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání - prostor kadeřnictví v čp. 15
Dodatek se týká úpravy výše měsíčních záloh na služby a zvýšení nájemného
z důvodu úspory energií vlivem zateplení objektu. Obec investovala do zateplení
budovy, čímž se nájemcům snížily výdaje na energie.
Záměr obce uzavřít dodatek byl zveřejněn na úřední desce od 04.07.2019 do
22.07.2019.
Usnesení UR č. 227/2019 – Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání - prostor kadeřnictví v čp. 15 s nájemci Ladislavou
Fidlerovou, IČ 66664659 a Petrou Novou, IČ 86689631 týkající se úpravy výše
nájemného a úpravy měsíčních záloh na služby s platností od 01.09.2019 a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

2) Projednání a schválení smlouvy č. 1349/C1/2019 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 na projekt „Cyklostezka podél silnice II/610
z obce Příšovice do obce Přepeře – ISPROFOND 5518510024 v max. výši
4.335.595,- Kč
Usnesení UR č. 228/2019 – Rada schvaluje smlouvu č. 1349/C1/2019 o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 na projekt „Cyklostezka podél
silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře – ISPROFOND 5518510024 v max.
výši 4.335.595,- Kč s poskytovatelem SFDI, IČ 708 56 508 ve výši 4.335.595,--Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Zdržel se:0

3) Informace o úpravě časového plánu jednání ZO – jednání ZO je plánováno na
středu 14.08.2019
Usnesení UR – Rada bere na vědomí úpravu časového plánu jednání ZO – jednání
ZO je plánováno na středu 14.08.2019.
4) Schválení odpovědi na podnět pana
15.07.2019
Usnesení UR č. 229/2019 – Rada schvaluje znění odpovědi panu
na jeho podnět ze dne 15.07.2019 dle přílohy.
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

ze dne

Zdržel se:0

5) Informace o žádosti manželů
o narovnání vlastnických
a uživatelských vztahů formou odkoupení obecních pozemků p.č. 442/16 a 429/2,
oba v k.ú. Příšovice
Žádost bude projednána až předmětné pozemky přejdou do jejich vlastnictví
vlastnictví a prodej bude předmětem jednání v ZO.
6) Žádost
o pronájem sokolovny v jednom z následujících termínů
26.10., 2.11. , 9.11., 23.11, 29.11 za účelem konání studentského divadla
Usnesení UR č. 230/2019 – Rada požaduje, aby žadatelem (nájemcem) o pronájem
sokolovny za účelem konání studentského divadla byla osoba s patřičným
živnostenským oprávněním, která celou akci zaštítí, splní podmínky pronájmu a
ponese odpovědnost za dodržování pravidel pronájmu.
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

7) Schválení přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovité kulturní
památky – sochy sv. Agáty ve výši 141.000,-- Kč
Usnesení UR č. 231/2019 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 141.000,--Kč na
obnovu nemovité kulturní památky – sochy sv. Agáty z Ministerstva kultury ČR.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
8) Žádost Mateřské školy Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o
převedení finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 230.000,-- Kč do
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investičního fondu na úhradu instalace klimatizačních jednotek v podkrovní ložnici
MŠ
Usnesení UR č. 232/2019 – Rada v postavení zřizovatele Mateřské školy Příšovice,
okres Liberec – příspěvkové organizace převedení finančních prostředků
z rezervního fondu ve výši 230.000,-- Kč do investičního fondu na úhradu instalace
klimatizačních jednotek v podkrovní ložnici MŠ.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
9) Cenová nabídka Torex Security spol. s r.o. na modernizaci zabezpečovacího
zařízení v ZS – výměna ústředny s 15 sekcemi
Usnesení UR č. 233/2019 – Rada rozhodla poptat méně sekční leč provozně
dostačující ústřednu na ZS.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
10) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2019 rozpočtu na rok 2019
Usnesení UZ č. 234/2019 - Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 rozpočtu
obce na rok 2019 – vyčíslení RZ: Příjmy 50.000,--Kč, Výdaje 279.000,--Kč,
Financování 229.000,--Kč ve členění dle přílohy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
11) Vyhodnocení hospodaření obce s odpady za rok 2018
Místostarosta prezentoval vyhodnocení hospodaření s odpady za rok 2018. Obec
dotuje systém sběru a třídění odpadu částkou kolem 0,5 mil. Kč. Rada požaduje
upravit systém tak, aby byl pro všechny spravedlivý, a aby byl vyvinut vyšší tlak na
třídění odpadu a ekonomičnost. Místostarosta připraví návrh / aktualizaci existující
vyhlášky pro jednání v radě, posléze schválení v ZO.
Usnesení UZ č. 235/2019 - Rada požaduje upravit systém sběru a třídění odpadu
v obci tak, aby byl pro všechny spravedlivý, a aby byl vyvinut vyšší tlak na třídění
odpadu a ekonomičnost.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
12) Úprava dřevin okolo chodníků v obci
Úpravu dřevin okolo chodníků v obci zajišťují pracovníci údržby. V oblasti chodníku
u čp. 141 bude majitel písemně vyzván k úpravě dřevim zasahujících v celé výšce do
průchodného koridoru v termínu do 31.08.2019 nebo mu nabídneme úpravu
pracovníky obce.
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13) Prodej pozemku p.č. 217/12 v k.ú. Příšovice zahrádkářům
Usnesení UZ č. 236/2019 - Rada stanovuje podmínky prodeje pozemku p.č. 217/12
v k.ú. Příšovice:
 prodej podléhá zveřejnění záměru obce, ve kterém si obec vyhradí přednost
zpětné koupě stejně jako v kupní smlouvě
 prodej za cenu dle znaleckého posudku – hodnota pozemku dle znaleckého
posudku je 224,52 Kč/m2, tj. 406.830,- Kč za celý pozemek
 přípravou smlouvy bude smluvně pověřen právník
 kupující budou hradit i náklady spojené s prodejem tj, vypracování znaleckého
posudku stanovujícího cenu pozemku, správní poplatek za vklad do KN,..
 zájemci o koupi předmětného pozemku budou informováni o postupu prodeje
včetně cenových záležitostech s tím, aby písemně potvrdili svůj zájem a zajistili
si geometrický plán rozdělující nabytý pozemek na jednotlivé podíly
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:

0

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 21.08.2019 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: 13.08.2019
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