Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 23.01.2019 v 16,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav Ing., Košek J. DiS., Macášek J., Dlasková Hoření,
Hlava
Omluveni: Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Informace o výši příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti na rok
2019






















Nominace na člena Rady Svazu měst a obcí ČR
Schválení dohody o pronájmu sokolovny čp. 145 v Příšovicích s ČRS z.s. MO
Turnov, IČ 135 86 378 dne 8.2.2019
Projednání zápisu z jednání s panem
ohledně směny části jeho
pozemku p.č. 42/2 o výměře 317m2 za část obecního pozemku p.č. 42/1 o
identické výměře, oba v k.ú. Příšovice
Žádost ZO ČZS o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 123/1 a část pozemku

p.č. 123/4, oba v k.ú. Příšovice
Žádost společnosti WASSA s.r.o., IČ 273 17 421 o stanovisko k výstavbě montované
haly na pozemku p.č. 499/3 v k.ú. Příšovice
Schválení změny oddávacích dnů na rok 2019
Žádost SDH o bezplatný pronájem sokolovny dne 09.03.2019 za účelem konání
Tradičních Šibřinek 2019 a dne 10.0.32019 za účelem konání Dětského karnevalu 2019
Žádost SDH o sponzorský dar na Dětský karneval 2019 konaný dne 10.03.2019

Žádost paní
o bezúplatný pronájem
společenské místnosti v DPS a haly při ZŠ v období jarních prázdnin 04.03. –
08.03.2019 za účelem konání Jarního klubíku 2019
Projednání cenové nabídky na pokračování malířských a natěračských prací v DPS
Požadavek velitele JSDH na nákup palivové nádrže pro automobil AVIA
Koupě části pozemku st.č. 77 v k.ú. Příšovice
Schválení realizace rekonstrukce zatrubnění Příšovky v úseku cca 68m východním
směrem od vyústění zatrubnění
Provedení čištění zatrubněné dešťové kanalizace v části obce Na Závodí
Jednací řád zastupitelstva obce pro volební období 2019 – 2022

Schválení Dodatku č.11 pro kalendářní rok 2019 k Rámcové smlouvě o nákupu
a zpracování knih ve výši 5.000,--Kč
Žádost organizátora Sjezdu rodáků
o příspěvek na tradiční
Sjezd rodáků obce Příšovice konaný dne 25.05.2019 v 10,00hod.
Žádost

o bezbariérovou úpravu bytu č.209 v DPS
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Žádost
o povolení připojení sousední
nemovitosti p.p.č. 293/1 na místní komunikaci p.p.č. 952/1, vše v k.ú. Příšovice
Vlajka pro Tibet - připojení se obce k mezinárodní kampani
Analýza výše nájemného v bytech i nebytových prostorách

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Zpracování DSP Cyklostezka
k průmyslové zóně Sever“ z programu 6.3 Podpora projektové přípravy z
Dotačního fondu LK
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka podél silnice II/610
z obce Příšovice do obce Přepeře “ z programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy z
Dotačního fondu LK
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování sochy sv. Agáty,
p.p.č. 83/4 v k.ú. Přepeře“ z programu podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019 z Ministerstva kultury
ČR

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 27/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato.
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 28/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
1)

Informace o výši příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti na rok

2019 je 1.354.700,- Kč

2)
Nominace na člena Rady Svazu měst a obcí ČR
Usnesení UR č. 29/2019 – Rada rozhodla, že obec Příšovice nebude nominovat svého
zástupce do Rady Svazu měst a obcí ČR.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3)
Schválení dohody o pronájmu sokolovny čp. 145 v Příšovicích s ČRS z.s. MO
Turnov, IČ 135 86 378 dne 8.2.2019
Usnesení UR č. 30/2019 – Rada schvaluje komerční zapůjčení sokolovny za účelem
pořádání kulturní akce Rybářská veselice dne 08.02.2019 a schvaluje dohodu o
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pronájmu sokolovny uzavřenou s ČRS z.s. MO Turnov, IČ 135 86 378, pověřuje
starostu podpisem dohody.
Hlasování

Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

4)
Projednání zápisu z jednání s panem
ohledně směny části jeho
pozemku p.č. 42/2 o výměře 317m2 za část obecního pozemku p.č. 42/1 o identické
výměře, oba v k.ú. Příšovice za účelem budoucí realizace multifunkčního hřiště.
Po oddělení pozemků dotčených směnou bude nutné schválit záměr obce směnit výše
uvedené pozemky.
Usnesení UR č. 31/2019 – Rada byla seznámena s průběhem jednání, se zápisem
z jednání s panem
ohledně směny části jeho pozemku p.č. 42/2 o výměře
317m2 za část obecního pozemku p.č. 42/1 o identické výměře, oba v k.ú. Příšovice a
souhlasí s dohodnutými podmínkami směny.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
5) Žádost ZO ČZS o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 123/1 a část
pozemku p.č. 123/4, oba v k.ú. Příšovice
Bude připraven smluvní dokument (dohoda) s podmínkami.
Na příští jednání rady bude pozván pan Polách na projednání smluvního dokumentu.
Záměr pronájmu výše uvedených pozemků byl zveřejněn od 05.12.2018 do 20.12.2018.
ZO ČZS Příšovice se přihlásil k záměru dne 14.01.2019.
6) Žádost společnosti WASSA s.r.o., IČ 273 17 421 o stanovisko k výstavbě lehké
montované haly na pozemku p.č. 499/3 a st.č. 280, oba v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 32/2019 – Rada nemá připomínky a souhlasí se stavbou montované
haly na pozemku p.č. 499/3 a st.č. 280, oba v k.ú. Příšovice investora společnosti
WASSA s.r.o., IČ 273 17 421 v rozsahu dle předložené projektové dokumentace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7) Schválení změny oddávacích dnů na rok 2019
Usnesení UR č. 33/2019 – Rada schvaluje změnu oddávacích dnů na rok 2019 místo
22.06.2019 bude oddávacím dnem 08.06.2019.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
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8) Žádost SDH o bezplatný pronájem sokolovny dne 09.03.2019 za účelem konání
Tradičních Šibřinek 2019 a dne 10.0.32019 za účelem konání Dětského karnevalu 2019
Usnesení UR č. 34/2019 – Rada schvaluje bezplatný pronájem sokolovny ve dnech
09.03.2019 a 10.03.2019 za účelem konání Tradičních Šibřinek a Dětského karnevalu
2019. Úhrada odběru EE, plynu a vody do týdne od skončení akce.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.

9) Žádost SDH o sponzorský dar na Dětský karneval 2019 konaný dne 10.03.2019
Usnesení UR č. 35/2019 – Rada schvaluje darovací smlouvu na finanční příspěvek ve
výši 5.000,--Kč pro SDH Příšovice na pořádání Dětského karnevalu 2019 konaného
dne 10.03.2019 v místní sokolovně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Žádost paní
o bezúplatný pronájem
společenské místnosti v DPS a haly při ZŠ v období jarních prázdnin 04.03. –
08.03.2019 za účelem konání Jarního klubíku 2019
Usnesení UR č. 36/2019 – Rada schvaluje bezúplatný pronájem společenské místnosti
v DPS a haly při ZŠ v období jarních prázdnin 04.03. – 08.03.2019 za účelem konání
Jarního klubíku 2019 paní
s tím, že zajistí úklid
společenské místnosti dne 06.03.2019 z důvodu konání veřejného zasedání
zastupitelstva obce od 17,0hod.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
11) Projednání cenové nabídky na pokračování malířských a natěračských prací v DPS
Miroslav Paiš, malířství, natěračství, IČ 110 87 455
Usnesení UR č. 37/2019 – Rada schvaluje cenovou nabídku na pokračování malířských
a natěračských prací v DPS pana Miroslava Paiše, malířství, natěračství, IČ 110 87 455
ze dne 15.01.2019 ve výši 49.550,--Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
12) Požadavek velitele JSDH na nákup palivové nádrže pro automobil AVIA
Usnesení UR č. 38/2019 – Rada souhlasí s nákupem palivové nádrže pro automobil
AVIA.
Hlasování
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Zdržel se:0

13) Koupě části pozemku st.č. 77 v k.ú. Příšovice, která je pod místní komunikací a
není v majetku obce
Usnesení UR č. 39/2019 – Rada projednala koupi části pozemku st.č. 77 v k.ú.
Příšovice, která je pod místní komunikací a není v majetku obce a postupuje zastupitelstvu
obce ke schválení koupě.

Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

14) Schválení realizace rekonstrukce zatrubnění Příšovky v úseku cca 68m východním
směrem od vyústění zatrubnění
Budou osloveny 3 firmy k předložením nabídek
Usnesení UR č. 40/2019 – Rada schvaluje realizace rekonstrukce zatrubnění Příšovky

v úseku cca 68m východním směrem od vyústění zatrubnění s oslovením tří firem k předložení
cenových nabídek.

Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

15) Provedení čištění zatrubněné dešťové kanalizace v části obce Na Závodí.
Radní Macášek prověří trasování a umístění kontrolních šachet.
16) Jednací řád zastupitelstva obce pro volební období 2019 – 2022
Provedena aktualizace, která byla posouzena MV ČR. Bude schvalován na ZO dne
06.03.2019.
17) Schválení Dodatku č.11 pro kalendářní rok 2019 k Rámcové smlouvě o nákupu a
zpracování knih ve výši 5.000,--Kč
Usnesení UR č. 41/2019 – Rada schvaluje uzavření Dodatku č.11 pro kalendářní rok
2019 k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih ve výši 5.000,--Kč s Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci, IČ 000 83 194 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
18) Žádost organizátora Sjezdu rodáků
o příspěvek na tradiční Sjezd
rodáků obce Příšovice konaný dne 25.05.2019 v 10,00hod.
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Usnesení UR č. 42/2019 – Rada schvaluje úhradu poštovného včetně přípravy pozvánek
a malého občerstvení ve výši 3.000,--Kč (zákusek a káva) na tradiční Sjezd rodáků
obce Příšovice konaný dne 25.05.2019 v 10,00hod..
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
19) Žádost J

o bezbariérovou úpravu bytu č. 209 v DPS

Z důvodu nutnosti dodržet dotační podmínky stavby není možné v době udržitelnosti
stavby měnit/provádět stavební úpravy.
Usnesení UR č. 43/2019 – Rada nesouhlasí s bezbariérovou úpravou bytu č. 209 v DPS
z důvodu dodržení dotačních podmínek v období udržitelnosti měnit/provádět stavební
úpravy stavby.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
20) Žádost J
o povolení připojení sousední nemovitosti
p.p.č. 293/1 na místní komunikaci p.p.č. 952/1, vše v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 44/2019 - Rada souhlasí s připojením sousední nemovitosti p.p.č. 293/1
na místní komunikaci nacházející se na p.p.č. 952/1 dle návrhu. Rozhodnutí o povolení
připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci podléhá správnímu řízení
silničního správního úřadu Obecního úřadu Příšovice.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

21) Vlajka pro Tibet - připojení se obce k mezinárodní kampani
Usnesení UR č. 45/2019 – Rada rozhodla, že Obec Příšovice se nepřipojí k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 1 - Hlava
Zdržel se:0
Usnesení přijato

22) Analýza výše nájemného v bytech i nebytových prostorách
Předložena analýza Ing. Hlavy
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Rada souhlasí s úpravou výše nájemného v bytech i nebytových prostorách s tím že,
parametry úpravy budou předmětem dalšího jednání.
23) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Zpracování DSP Cyklostezka
k průmyslové zóně Sever“ z programu 6.3 Podpora projektové přípravy z Dotačního
fondu LK
Usnesení UR č. 46/2019 – Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Zpracování DSP Cyklostezka k průmyslové zóně Sever“ z programu 6.3 Podpora
projektové přípravy z Dotačního fondu LK v celkové výši 350.000,--Kč a podílem obce
ve výši 50% tj. 175.000,--Kč a podíl LK ve výši 50% tj. 175.000,--Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

24) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklostezka podél silnice II/610
z obce Příšovice do obce Přepeře “ z programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy z
Dotačního fondu LK
Usnesení UR č. 47/2019 – Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře “ z programu 6.1
Rozvoj cyklistické dopravy z Dotačního fondu LK v celkové výši 3.223.563,--Kč a
podílem obce ve výši 37,96% tj. 1.223.563,--Kč a podíl LK ve výši 62,04 % tj.
2.000.000, --Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

25) Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování sochy sv. Agáty, p.p.č.
83/4 v k.ú. Přepeře“ z programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností v roce 2019 z Ministerstva kultury ČR
Usnesení UR č. 48/2019 – Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování

sochy sv. Agáty, p.p.č. 83/4 v k.ú. Přepeře“ z programu podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019 z Ministerstva
kultury ČR včetně smlouvy o dílo s projektem související a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.

Zápis z jednání Rady obce
ze dne 23.01.2019
Strana 7 (celkem 8)

Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 06.02.2019 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 06.03.2019 od
17,00 hod. v DPS.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 25.01.2019
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