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

Zápis č. 5/2019
z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 16.10.2019 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice čp. 66
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné + 1 člen - Sahajová
pozdní příchod 17:08hod.
Omluveni: Bártová, Vilhelm
Neomluveni: -1)
Zahájení
Uvítání
Upozornění na vypnutí mobilních telefonů během jednání zastupitelstva, aby nenarušovaly jeho průběh.
Z jednání zastupitelstva nebude pořízen zvukový záznam z důvodu poruchy nahrávacího zařízení.
2)
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ustanovení zapisovatele Jan Košek
Ustanovení ověřovatelů zápisu – Jan Christov, Jaroslav Macášek
Usnesení UZ č. 45/2019 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Jan Košek a jako
ověřovatele zápisu Jana Christova a Jaroslav Macášek
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Macášek Jaroslav
Usnesení přijato.
Schválení programu zasedání
Předsedající navrhuje rozšířit program jednání o bod Projednání a schválení smlouvy o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 2020 až 2023 a navrhuje zařadit tento bod na
program jednání pod číslem 16) a následně posunout další body 17) Informace starosty, 18) Diskuse, 19)
Závěr.
Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o jednání Rady
Seznámení s rozpočtovou změnou č. 3 a 4 rozpočtu na rok 2019
Projednání a schválení rozpočtové změny č. 5 rozpočtu na rok 2019
Projednání a schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu kanalizační přípojky pro RD
čp. 169
Projednání a schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu vodovodní přípojky pro RD
čp. 33
Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu stavby č. IV-12-4017935/VB/3, akce „LB-Příšovice-ppč 68_1,
kNN, SS101“
Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě stavby vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky pro novostavbu RD na
pozemku p.č. 407/3 v k.ú. Příšovice
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11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)

Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě stavby vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č.
409/11 v k.ú. Příšovice
Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě stavby vodovodní přípojky pro RD čp. 87
Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě stavby vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 413/1 v k.ú.
Příšovice
Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro Mikroregion Jizera na projekt
„Nákup techniky pro MR Jizera“, který je částečně financován Libereckým krajem –
Program obnovy venkova.
Schválení úpravy časového plánu jednání ZO na rok 2019
Projednání a schválení smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na období 2020 až 2023
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Následně bylo hlasováno o navrženém pořadu jednání.
Usnesení UZ č. 46/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva dle pozvánky
zveřejněné na úřední desce od 09.10.2019 do 16.10.2019 se začleněním bodu 16) Projednání a schválení
smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 2020 až 2023 dle
návrhu starosty a následně posunout další body 17) Informace starosty, 18) Diskuse, 19) Závěr.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
Příchod zastupitelky Jitky Sahajové v 17:08hod. – počet přítomných zastupitelů je nyní 13.
3) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání ZO č. 4/2019 ze dne 14.8.2019
Byly podepsány a distribuovány smlouvy schválené zastupitelstvem pod číslem usnesením UZ č. 40, 42,
44/2019.
Usnesení UZ č. 47/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
prezentovanou starostou obce.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
4) Zpráva o jednání Rady od veřejného jednání ZO dne 14.08.2019
Zápisy z jednání Rady jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách obce v záložce Úřední deska/Zápisy
z jednání Rady. Kdo má zájem, může se s nimi seznámit. Rada se sešla po jednání ZO č.4/2019 celkem
4krát, a to 21.8., 11.9.,25.9., 9.10.2019.
Usnesení UZ č. 48/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o jednání rady prezentovanou starostou
obce.
Hlasování
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Pro: 13
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:

0

5) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 3 a 4 rozpočtu na rok 2019
Starosta seznámil zastupitele se schválenou rozpočtovou změnou č. 3 a 4 rozpočtu na rok 2019. Změna č. 3
byla schválena radou obce dne 07.08.2019 pod usnesením UR č. 234/2019 a změna č. 4 byla schválena
radou obce dne 21.08.2019 pod usnesením UR č. 239/2019.
Usnesení UZ č. 49/2019 – Zastupitelstvo obce bere vědomí schválené rozpočtové změny č. 3 a 4 rozpočtu
obce na rok 2019.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
6) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 5 rozpočtu na rok 2019
Starosta podrobně prezentoval projednávanou rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu na rok 2018.
Usnesení UZ č. 50/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu obce na rok
2019 – vyčíslení RZ: Příjmy – 11.025,--Kč, Výdaje – 11.025 Kč, Financování – 0,00 Kč ve členění dle
přílohy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
7) Projednání a schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu kanalizační přípojky pro RD čp. 169
Jedná se o uložení kanalizační přípojky pro RD čp. 169 do pozemku p.č. 110/2 v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 51/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu
„Výstavba kanalizační přípojky st.492, k.ú. Příšovice“ týkající se uložení kanalizační přípojky pro RD čp.
169 do pozemku obce p.č. 110/2, oba v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125,
zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a
jako stavebníkem a budoucím oprávněným
z věcného břemene, jedná se o stavbu kanalizační přípojky pro RD čp. 169, jednorázová úplata za zřízení
VB 100,--Kč/bm včetně ochranného pásma dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
8) Projednání a schválení smlouvy o právu umístit a provést stavbu vodovodní přípojky pro RD čp. 33
Jedná se o uložení vodovodní přípojky pro RD čp. 33 do pozemku p.č. 110/3 v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 52/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu
„Výstavba vodovodní přípojky st. 48, k.ú. Příšovice“ týkající se uložení vodovodní přípojky pro RD čp. 33
do pozemku obce p.č. 110/3, oba v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125,
zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a
a
jako stavebníkem a budoucím oprávněným z věcného břemene, jedná se o stavbu vodovodní přípojky pro
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RD čp. 33, jednorázová úplata za zřízení VB 100,--Kč/bm včetně ochranného pásma dle přílohy a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
9) Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu stavby č. IV-12-4017935/VB/3, akce „LB-Příšovice-ppč 68_1, kNN, SS101“
Usnesení UZ č. 53/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby č. IV-12-4017935/VB/3, akce „LB – Příšovice –
ppč. 68_1, kNN, SS101“ uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing.
Františkem Drbohlavem jako osobou budoucí povinnou z věcného břemene a spol. ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035 zastoupenou na základě plné moci společností Rydval – Elektro s.r.o., IČ 252 98 194 jako
budoucím oprávněným z věcného břemene, jedná se o podzemní kabelové vedení NN pro pozemek p.č.
68/1, jednorázová úplata za zřízení VB ve výši 1.000,-- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
10) Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě stavby vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 407/3 v k.ú.
Příšovice
Jedná se o uložení vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 407/3
v k.ú. Příšovice do pozemku p.č. 914/3 v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 54/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene týkající se uložení vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky pro novostavbu RD na pozemku
p.č. 407/3 v k.ú. Příšovice do pozemku obce p.č. 914/3, oba v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí
Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným
z věcného břemene a
jako
stavebníkem a budoucím oprávněným z věcného břemene, jedná se o stavbu vodovodní, kanalizační a
elektrické přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č 407/3, jednorázová úplata za zřízení VB 100,-Kč/bm včetně ochranného pásma dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
11) Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě stavby vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 409/11 v k.ú. Příšovice
Jedná se o uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 409/11 do
pozemku p.č. 911/1 v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 55/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene týkající se uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 409/11
do pozemku obce p.č. 911/1, oba v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125,
zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a
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a
jako stavebníkem a budoucím oprávněným z věcného břemene, jedná se o stavbu vodovodní a kanalizační
přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 409/11, jednorázová úplata za zřízení VB 100,--Kč/bm
včetně ochranného pásma dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
12) Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě stavby vodovodní přípojky pro RD čp. 87
Jedná se o uložení vodovodní přípojky pro RD čp. 87 do pozemku p.č. 110/1 v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 56/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene týkající se uložení vodovodní přípojky pro RD čp. 87 do pozemku obce p.č. 110/1, oba v k.ú.
Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem
Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a
bytem Jivina 98 jako stavebníkem a budoucím oprávněným z věcného břemene, jedná se o stavbu
vodovodní přípojky pro RD čp. 87, jednorázová úplata za zřízení VB 100,--Kč/bm včetně ochranného
pásma dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
13) Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě stavby vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Příšovice
Jedná se o uložení vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 413/1 do pozemku p.č. 911/2
v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 57/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene týkající se uložení vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 413/1 do pozemku
obce p.č. 911/2, oba v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou
Ing. Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a
jako stavebníkem a budoucím oprávněným z věcného
břemene, jedná se o stavbu vodovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku p.č. 413/1, jednorázová
úplata za zřízení VB 100,--Kč/bm včetně ochranného pásma dle přílohy a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
14) Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro Mikroregion Jizera na projekt „Nákup
techniky pro MR Jizera“, který je částečně financován Libereckým krajem – Program obnovy venkova
Obec se zapojila do projektu „Nákup techniky pro MR Jizeraa“, který je částečně financován LK
z Programu obnovy venkova.
Usnesení UZ č. 58/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
rok 2019 ve výši 97.405,- Kč na projekt „Nákup techniky MR Jizera“ uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ
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002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem a Mikroregionem Jizera, IČ 70226342
zastoupenou předsedou Ing. Václavem Sodomkou a dle přílohy a pověřují starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
15) Schválení úpravy časového plánu jednání ZO na rok 2019
Usnesení UZ č. 59/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu časového plánu jednání ZO na rok 2019
následovně : V. - 16.10.2019, VI. - 04.12.2019.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
16) Projednání a schválení smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na
období 2020 až 2023
Usnesení UZ č. 60/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje na období 2020 až 2023 uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125,
zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem na straně jedné a Libereckým krajem, IČ 708 91 508,
zastoupeným hejtmanem Martinem Půtou, na straně druhé, předmětem smlouvy je stanovení pravidel
spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje v období 01.01.2020 až 31.12.2023 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
17) Informace starosty
17.1 Dílčí přezkoumání hospodaření obce Příšovice za rok 2019 za období od 01.01.2019 do 31.08.2019
proběhlo 23.09.2019 – bez zjištěných chyb a nedostatků
Usnesení UZ - Zastupitelstvo bere na vědomí předložený zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Příšovice za rok 2019 za období od 01.01.2019 do 31.08.2019 proběhlo 23.09.2019 – bez zjištěných chyb a
nedostatků.
17.2 Výzva zastupitelům a občanům k přípravě rozpočtu na rok 2020 - které akce zahrnout do příštího
roku
Z pohledu starosty jsou rozpracovány na rok 2020 následující akce: rekonstrukce kotelny v ZŠ, bezdrátový
rozhlas s možností napojení kamer, rekonstrukce veřejného osvětlení, realizace multifunkčního hřiště u ZŠ,
postupná realizace návsi před sokolovnou dle projektu, pokračovat v opravách balkonů v DPS, rekonstrukce
Závodí,...
17.3 Revitalizace Příšovky
Část je zkolaudována, nyní se řeší závěrečné vyúčtování akce a proplacení zbytku finančních prostředků
z dotačního fondu MŽP
17.4 Cyklostezka Příšovice - Přepeře
Akce výstavba cyklostezky mezi obcemi Příšovice a Přepeře se blíží k dokončení. Zhotovitel kompletuje
předávací dokumentaci. Souběžně se zajišťují další navazující akce – výsadba zeleně kolem cyklostezky a
realizace přemístění sochy sv. Agáty
17.5 Rekonstrukce silnice II/610
Rekonstrukce silnice II/610 v části v obci bude od 1.11.2019 smluvně předána do předčasného užívání. To
znamená osazena dopravními značkami, instalace zastávek, podélné značení komunikace,…
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Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
Rekonstrukce silnice II/610 v části od kruhové křižovatky ve Svijanech k vlečce proběhne v příští stavební
sezóně (2020).
17.6 Výstavba nové ČOV
Stavba ČOV v obci - investor SVS a.s., realizace VHS stavby a.s. Jihlava proběhne příští rok. Letos
proběhnou přípravné práce.
17.7 Realizace spisovny (archivu) na OÚ
Dokončují se práce na spisovně (archivu) v půdním prostoru na OÚ, izolace sádrokarton, výmalba,
osvětlení, podlahy - tak aby přes zimu byla provedena instalace regálů a stěhování dokumentů
18) Diskuse
- Dotaz na podmínky prodeje pozemku p.č. 217/12 v k.ú. Příšovice
Starosta – usnesení rady UR č. 236/2019 ze dne 07.08.2019, které obsahuje tato ujednání
– revitalizace Příšovky – v části Na Kovárně se drží voda ( zhotovitel neuměl pracovat s vodováhou,
obec není schopna reklamovat dílo), pravý břeh si pletou s komunikací, oprava prostoru na Kovárně
Starosta zodpověděl.
Zastupitelka Bukvicová – kaluže na silnice II/610
Starosta – na vině jsou kanálové vpusti zanesené spadaným listím a prudký déšť
– dotaz ohledně odečtů vody v DPS a vyúčtování
Místostarosta zodpověděl.
- dotaz na rekonstrukci veřejného osvětlení a přípojek do nově zrekonstruované silnice II/610,
omezení kamionové dopravy na II/610
Starosta zodpověděl.
– zda bude nutná dálniční známka po předčasném užívání silnice od 01.11.2019
Místostarosta zjistí.
19) Závěr
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 04.12.2019.
Zasedání ukončeno v 19,00 hod.

Zápis vyhotoven dne 22.10.2019
Zapsal: Jan Košek
Ověřovatelé:

Podpis starosty:

Jan Christov

dne……………………

……………………………….

Macášek Jaroslav

dne……………………

……………….……………….

Vyvěšeno dne: 25.10.2019

Sejmuto dne: 15.11.2019
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