Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 29.01.2020 v 16,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Macášek J., Dlasková Hoření,
Omluveni: J. Košek, Hlava
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Informace o postupu zajištění lékařské péče pro spádovou oblast Příšovice
 Projednání zapojení obce do programu Seniorská obálka
 Žádost společnosti GasNet, s.r.o (stavebník) v zastoupení společnosti Inposprojekt s.r.o. o souhlas obce se zřízením stavby „ Reko RS Příšovice – stavební
část“
 Projednání a schválení dohody o pronájmu objektu sokolovny čp. 145
v Příšovicích s
dne 15.02.2020 za účelem konání soukromé
akce
 Schválení žádosti odboru životního prostředí KÚLK na osazení vybraných
stromů na pozemcích obce budkami pro hnízdění kavky obecné
 Schválení Dodatku č. 12 pro kalendářní rok 2020 k Rámcové smlouvě o nákupu
a zpracování knih ve výši 5.000,--Kč
 Žádost TJ SOKOL Příšovice o bezplatný pronájem sokolovny za účelem
pořádání kulturní akce dne 28.03.2020
 Žádost
o souhlas s výměnou oplocení pozemku p.č. 110/128
v k.ú. Příšovice
 Návrh MŠ Příšovice na vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy a jeho
likvidaci
 Nabídka Dehes s.r.o. Turnov na rekonstrukci rozvaděče VO včetně revize
osvětlení v obci
 Nabídka Archvegetal s.r.o. na ošetření lip redukčním řezem v části před
hřbitovem ve výši 59.500,- Kč
 Nabídka Atlantis Turnov na zajištění místa pro budoucí server ve výši 21.164,04
Kč včetně DPH
 Vlajka pro Tibet - připojení se obce k mezinárodní kampani
 Žádost SDH o sponzorský dar na Dětský karneval 2020 konaný dne 08.03.2020
 Vyjádření obce ke stavbě Výstavba splaškové kanalizace včetně vyjádření obce
jako majitele pozemku dotčeného stavbou
 Schválení podání žádosti o dotaci z MMR DT 117D8210B na projekt
„Víceúčelové hřiště 18x36m ZŠ Příšovice“
 Informace starosty
- Projednání záměru možného odkoupení pozemků v oblasti Písečáků
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Projednání smlouvy o nájmu pozemků p.č. 217/12 a 213/1, oba v k.ú.
Příšovice mezi obcí a ČZS, ZO Příšovice o celkové výměře 6.799 m2
Aktualizace Opatření Obecního úřadu Příšovice č. 2/2008 týkající se
provozního řádu rekreační oblasti Malý a Velký Písečák – provede radní
Macášek s odsouhlasením na příští radě
10.02.2020 kontrola přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 z KÚLK
Příprava provozního řádu - využití p.p.č. 652/5 a p.p.č. 654/5, oba v k.ú.
Příšovice
Dle jednání s firmou Zikuda bude zahájena dne 03.02.2020 rekonstrukce
kanalizace v oblasti MK – křižovatka u DPS – mlékárna
Jednání ohledně kamerového systému na KÚLK
Diskuze ohledně likvidace altánu v parku
Diskuze o nákupu chladicí vitríny do sokolovny
-

-

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 13/2020 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 14/2020 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Informace o postupu zajištění lékařské péče pro spádovou oblast Příšovice
Starosta informoval radní o postupu zajištění lékařské péče pro spádovou oblast
Příšovice. Jedná se o zajištění pediatrické péče a zubního lékařství.
2) Projednání zapojení obce do programu Seniorská obálka
Usnesení UR č. 15/2020 – Rada rozhodla, že obec Příšovice se nezapojí do projektu
Seniorská obálka.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
3) Žádost společnosti GasNet, s.r.o (stavebník) v zastoupení společnosti Inposprojekt s.r.o. o souhlas obce se zřízením stavby „ Reko RS Příšovice – stavební část“
Jedná se o úpravu oplocení kolem RS, úprava terénu, vybudování odstavného
parkovacího stání pro obsluhu RS.
Usnesení UR č. 16/2020 – Rada souhlasí se zřízením stavby „ Reko RS Příšovice –
stavební část“ včetně navázání na místní komunikaci p.p.č. 952/1 v k.ú. Příšovice a
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro obsluhu RS.
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Proti: 0

Zdržel se:0

4) Projednání a schválení dohody o pronájmu objektu sokolovny čp. 145
v Příšovicích s
dne 15.02.2020 za účelem konání soukromé akce
Usnesení UR č. 17/2020 – Rada schvaluje komerční zapůjčení sokolovny za účelem
pořádání soukromé akce dne 15.02.2020, schvaluje dohodu o pronájmu sokolovny
uzavřenou s
a pověřuje starostu podpisem
dohody.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Schválení žádosti odboru životního prostředí KÚLK na osazení vybraných stromů
na pozemcích obce budkami pro hnízdění kavky obecné
Usnesení UR č. 18/2020 – Rada schvaluje žádost odboru životního prostředí KÚLK
na osazení vybraných stromů na pozemcích obce budkami pro hnízdění kavky
obecné .
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
6) Schválení Dodatku č. 12 pro kalendářní rok 2020 k Rámcové smlouvě o nákupu a
zpracování knih ve výši 5.000,--Kč
Usnesení UR č. 19/2020 – Rada schvaluje uzavření Dodatku č.12 pro kalendářní rok
2020 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: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7) Žádost TJ SOKOL Příšovice o bezplatný pronájem sokolovny za účelem pořádání
kulturní akce dne 28.03.2020
Usnesení UR č. 20/2020 – Rada schvaluje bezplatný pronájem sokolovny za účelem
pořádání kulturní akce dne 28.03.2020 TJ Sokolem Příšovice. Úhrada odběru EE,
plynu a vody do týdne od skončení akce.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
8) Žádost
o souhlas s výměnou oplocení pozemku p.č. 110/128
v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 21/2020 – Rada souhlasí s výměnou oplocení dle předloženého
návrhu.
Zápis z jednání Rady obce
ze dne 29.01.2020
Strana 3 (celkem 6)

Obec Příšovice,
Hlasování
Pro: 3
Usnesení přijato

Proti: 0

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zdržel se:0

9) Návrh MŠ Příšovice na vyřazení nepotřebného majetku dle přílohy a jeho
likvidaci
Usnesení UR č. 22/2020 – Rada v postavení zřizovatele MŠ Příšovice, okres Liberec
– příspěvkové organizace schvaluje návrh na vyřazení nepotřebného majetku dle
přílohy a jeho likvidaci.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Nabídka Dehes s.r.o. Turnov na rekonstrukci rozvaděče VO včetně revize
osvětlení v obci
Usnesení UR č. 23/2020 – Rada schvaluje rekonstrukci rozvaděče VO dle nabídky
spol. Dehes s.r.o. Turnov ve výši 47.760,--Kč bez DPH a revize VO ve výši 14.500,Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11) Nabídka Archvegetal s.r.o. na ošetření lip redukčním řezem v části před
hřbitovem ve výši 59.500,- Kč
Usnesení UR č. 24/2020 – Rada schvaluje ošetření lip redukčním řezem v části před
hřbitovem ve výši 59.500,- Kč dle nabídky Archvegetal s.r.o.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
12) Nabídka Atlantis Turnov na zajištění místa pro budoucí server ve výši 21.164,04
Kč včetně DPH
Jedná se o rozvaděč, zásuvkové lišty, PC přepínač, zásuvky a UPS.
Usnesení UR č. 25/2020 – Rada schvaluje zajištění místa pro budoucí server ve výši
21.164,04 Kč včetně DPH dle nabídky Atlantis Turnov.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
13) Vlajka pro Tibet - připojení se obce k mezinárodní kampani
Usnesení UR č. 26/2020 – Rada rozhodla, že Obec Příšovice se nepřipojí
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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14) Žádost SDH o sponzorský dar na Dětský karneval 2019 konaný dne 10.03.2019
Usnesení UR č. 27/2020 – Rada schvaluje darovací smlouvu na finanční příspěvek ve
výši 5.000,--Kč pro SDH Příšovice na pořádání Dětského karnevalu 2020 konaného
dne 08.03.2020 v místní sokolovně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
15) Vyjádření obce ke stavbě Výstavba splaškové kanalizace včetně vyjádření obce
jako majitele pozemku dotčeného stavbou
Usnesení UR č. 28/2020 – Rada projednala realizaci stavby splaškové kanalizace v
obci a souhlasí se stavbou za podmínky, že zásah do místní komunikace na p.p.č.
914/2 (pozemek obce) bude proveden dle předložené situace za dodržení
následujících podmínek - konečná úprava vozovky bude provedena celoplošně
novým živičným povrchem v celé délce realizace stavy do 30.04.2020, zajištění
bezpečného průchodu chodců místem stavby a přístup na přilehlé nemovitosti.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
16) Schválení podání žádosti o dotaci z MMR DT 117D8210B na projekt
„Víceúčelové hřiště 18x36m ZŠ Příšovice“
Usnesení UR č. 29/2020 – Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR
DT 117D8210B na projekt „Víceúčelové hřiště 18x36m ZŠ Příšovice“ v celkové
výši 3.474.279,--Kč s 30 % podílem obce ve výši 1.042.283,70 Kč na zajištění
projektu a dotací ve výši 2.431.995,30 Kč.
Hlasování
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
17) Informace starosty
- Projednání záměru možného odkoupení pozemků v oblasti Písečáků
- Projednání smlouvy o nájmu pozemků p.č. 217/12 a 213/1, oba v k.ú.
Příšovice mezi obcí a ČZS, ZO Příšovice o celkové výměře 6.799 m2
Aktualizace Opatření Obecního úřadu Příšovice č. 2/2008 týkající
se provozního řádu rekreační oblasti Malý a Velký Písečák – provede
radní Macášek s odsouhlasením na příští radě
- 10.02.2020 kontrola přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
z KÚLK
- Příprava provozního řádu - využití p.p.č. 652/5 a p.p.č. 654/5, oba
v k.ú. Příšovice
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- Dle jednání s firmou Zikuda bude zahájena dne 03.02.2020
rekonstrukce kanalizace v oblasti MK – křižovatka u DPS – mlékárna
- Jednání ohledně kamerového systému na KÚLK
- Diskuze ohledně likvidace altánu v parku
- Diskuze o nákupu chladicí vitríny do sokolovny
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 12.02.2020 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 04.03.2020
od 17,00 hod. v DPS.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 04.02.2020

Zápis z jednání Rady obce
ze dne 29.01.2020
Strana 6 (celkem 6)

