Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 26.02.2020 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
 Projednání návrhu smlouvy o spolupráci se společností Awenor a.s.
 Projednání žádosti firmy ZLS s.r.o. o odkoupení části obecního pozemku p.č.
456/1 o výměře cca 2 000 m2
 Projednání a schválení rámcové smlouvy o spolupráci a partnerství při
poskytování sociálních služeb s poskytovatelem služeb Spokolený domov o.p.s.
 Projednání a schválení cenové nabídky na opravu pískovcového plotu Bičíkova
statku firmy Zbyněk Rulec
 Žádost
o souhlas se stavebními úpravami
rodinného domu čp. 26 dle předložené dokumentace
 Projednání a schválení cenové nabídky Ing. Františka Baleka, IČ 042 08 242 na
zajištění služeb a činností, jejichž předmětem je zajištění a organizace
zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku v rámci projektu „Realizace
varovného systému pro obec Příšovice a rozšíření digitálního povodňového
plánu“ (bezdrátový rozhlas)
 Žádost MŠ o schválení kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2020 –
2021


Návrh na vypořádání hospodářského výsledku MŠ, PO za rok 2019 včetně jeho převodu
do rezervního fondu



Žádost MŠ Příšovice o schválení uzavření MŠ o letních prázdninách od 06.07. –
21.08.2020
Žádost
o povolení samotěžby suchých stromů na
pozemcích obce p.č. 751/1, 750/2 a 714/2 v k.ú. Příšovice
Projednání a schválení smlouvy, jejíž předmětem je zpracování žádosti o dotaci a
manažerské řízení přípravy projektu na akci „MMR-POV 2020-DT 117D8210B
– Víceúčelové hřiště 18 x 36m ZŠ Příšovice“
Projednání aktualizace smluv o pronájmu nebytových prostor v DPS
Projednání návrhu dodatku ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci na
projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany
Informace starosty
- Projednání kácení náletových dřevin za stavbou budoucí ČOV
z bezpečnostních důvodů a stáří stromů
- V rámci akce MR Jizera byla realizována dodávka / zápůjčka 2 ks
kontejnerů na objemový a stavební odpad
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Návrh smlouvy o pronájmu pracoviště dětského lékaře byl zaslán
dětské lékařce MUDr. Jitce Koškové, která bude zajišťovat lékařskou
péči od 01.07.2020
TJ Sokol Příšovice předložil vyúčtování za užívání sportovních
zařízení v majetku obce za rok 2018
Projednání programu veřejného zasedání zastupitelstva konaného
04.03.2020 od 17:00 hod. v DPS
Radní Dlasková Hoření zajistila projektanktu na úpravu parkovacích
ploch u PD 187, 188, 189, která zašle nabídku na obec

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 44/2020 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 45/2020 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Projednání návrhu smlouvy o spolupráci se společností Awenor a.s.
Starosta poskytl radním informace z proběhlé schůzky se zástupci společnosti
Awenor a.s. konané dne 26.02. za přítomnosti zástupce advokátní kanceláře Spolak,
zastupující obec, ohledně dopracování Smlouvy o spolupráci. Uzavřením této
smlouvy podmínilo zastupitelstvo svým usnesením UZ č. 75/2019 podpis smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na inženýrské sítě pro areál Awenoru.
Návrh Smlouvy o spolupráci bude předložen k projednání a schválení ZO obce dne
04.03.2020
Usnesení UR č. 46/2020 – Rada projednala návrh smlouvy o spolupráci se společností
Awenor a.s. a postupuje ji zastupitelstvu obce k projednání a doporučuje její schválení.

Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Projednání žádosti firmy ZLS s.r.o. o odkoupení části obecního pozemku p.č.
456/1 o výměře cca 2 000 m2
Na pozemku je umístěn stožár VN. Důvodem žádosti je snadnější a méně nákladné
napojení plánované provozovny na EE.
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Usnesení UR č. 47/2020 – Rada projednala žádost společnosti ZLS s.r.o. o
odkoupení části obecního pozemku p.č. 456/1 o výměře cca 2000m2 a postupuje ji
k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu obce.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3) Projednání a schválení rámcové smlouvy o spolupráci a partnerství při
poskytování sociálních služeb s poskytovatelem služeb Spokolený domov o.p.s.
Poskytovatel služeb Spokojený domov o.p.s., IČ 290 43 913 zajišťuje sociální služby
šesti občanům obce Příšovice a dvěma dalším žadatelům.
Usnesení UR č. 48/2020 – Rada schvaluje rámcovou smlouvu o spolupráci a
partnerství při poskytování sociálních služeb s poskytovatelem služeb Spokolený
domov o.p.s., IČ 290 43 913, schvaluje příspěvek ve výši 10.000,--Kč na rok 2020 a
pověřuje starostu pdopisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Projednání a schválení cenové nabídky na opravu pískovcového plotu Bičíkova
statku firmy Zbyněk Rulec ve výši 192.383,- Kč bez DPH
Na opravu plotu bylo vydáno závazné stanovisko odboru památkové péče Městského
úřadu Turnov. Termín realizace dle možností zhotovitele.
Usnesení UR č. 49/2020 – Rada schvaluje opravu pískovcového plotu Bičíkova
statku firmou Zbyněk Rulec ve výši 192.383,- Kč bez DPH dle cenové nabídky.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
6) Žádost
o souhlas se stavebními úpravami
rodinného domu čp. 26 dle předložené dokumentace
Usnesení UR č. 50/2020 – Rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu
čp. 26 dle předložené dokumentace za podmínky zachování současné hranice
stávajícího oplocení oddělujícího pozemek obce p.č. 914/2 v k.ú. Příšovice a
pozemek žadatele.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7) Projednání a schválení cenové nabídky Ing. Františka Baleka, IČ 042 08 242 na
zajištění služeb a činností, jejichž předmětem je zajištění a organizace zadávacího
řízení veřejné zakázky na dodávku v rámci projektu „Realizace varovného systému
pro obec Příšovice a rozšíření digitálního povodňového plánu“ (bezdrátový rozhlas)
Usnesení UR č. 51/2020 – Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Františka Baleka, IČ
042 08 242 na zajištění služeb a činností, jejichž předmětem je zajištění a
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organizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku v rámci projektu
„Realizace varovného systému pro obec Příšovice a rozšíření digitálního
povodňového plánu“ (bezdrátový rozhlas) ve výši 35.000,--Kč včetně DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
8) Žádost MŠ o schválení kritérií pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2020 –
2021
Usnesení UR č. 52/2020 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec schvaluje kritéria pro přijímací řízení do
Mateřské školy v Příšovicích pro školní rok 2020/2021 následovně:
 děti, které dosáhnou k 31.08.2020 5-ti let a vztahuje se na ně povinné
předškolní vzdělávání
 děti narozené do 31.08.2017 (dle data narození od věkově starších),
které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce
Příšovice a Svijany)
 děti narozené do 31.08.2017 (dle data narození od věkově starších),
které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy
(obce Příšovice a Svijany)
 děti narozené od 01.09.2017 do 31.12.2017 (emočně zralé), které
mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce
Příšovice a Svijany)
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

9) Návrh na vypořádání hospodářského výsledku MŠ, PO za rok 2019 včetně jeho
převodu do rezervního fondu
Usnesení UR č. 53/2020 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec schvaluje vypořádání hospodářského
výsledku MŠ Příšovice za rok 2019 ve výši + 41.479,74 Kč a jeho převedení do
rezervního fondu.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Žádost MŠ Příšovice o schválení uzavření MŠ o letních prázdninách od 06.07. –
21.08.2020
Usnesení UR č. 54/2020 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice schvaluje uzavření MŠ o letních prázdninách od 06.07. –
21.08.2020 s možností umístění dětí do okolních MŠ v případě potřeby.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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11) Žádost
o povolení samotěžby suchých stromů na
pozemcích obce p.č. 751/1, 750/2 a 714/2 v k.ú. Příšovice
Žádost posouzena komisí životního prostředí, která navrhuje vyčkat na jarní období
z důvodu průkazného stavu suchých stromů
Usnesení UR č. 55/2020 – Rada na návrh komise životního prostředí žádost
o povolení samotěžby suchých stromů na pozemcích obce p.č.
751/1, 750/2 a 714/2 v k.ú. Příšovice znovu posoudí v jarním období z důvodu
průkazného stavu suchých stromů.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
12) Projednání a schválení smlouvy, jejíž předmětem je zpracování žádosti o dotaci a
manažerské řízení přípravy projektu na akci „MMR-POV 2020-DT 117D8210B –
Víceúčelové hřiště 18 x 36m ZŠ Příšovice“
Usnesení UR č. 56/2020 – Rada schvaluje smlouvu, jejíž předmětem je zpracování
žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy projektu na akci „MMR-POV 2020-DT
117D8210B – Víceúčelové hřiště 18 x 36m ZŠ Příšovice“ se zhotovitelem Ing.
David Plíštil, Ph.D., IČ 669 92 354 ve výši 2% z celkových uznatelných nákladů
akce, min. 39.000,--Kč, bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
13) Projednání aktualizace smluv o pronájmu nebytových prostor v DPS
Starosta připraví podklady, které budou projednány na dalším jednání rady.
14) Projednání návrhu dodatku ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci na
projektu Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany
Návrh dodatku spočívá v definování postupu podílu obcí při nákladech na realizaci
jednotlivých částí cyklostezky
Usnesení UR č. 57/2020 – Rada doporučuje usilovat v návrhu dodatku o úpravu
předmětu smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Greenway Jizera
v úseku Turnov – Svijany jen na projekci a inženýring cyklostezek.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
15) Informace starosty

-

-

V rámci akce MR Jizera byla realizována dodávka / zápůjčka 2 ks
kontejnerů na objemový a stavební odpad
Návrh smlouvy o pronájmu pracoviště dětského lékaře byl zaslán
dětské lékařce MUDr. Jitce Koškové, která bude zajišťovat lékařskou
péči od 01.07.2020
TJ Sokol Příšovice předložil vyúčtování za užívání sportovních
zařízení v majetku obce za rok 2018
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Projednání programu veřejného zasedání zastupitelstva konaného
04.03.2020 od 17:00 hod. v DPS
Radní Dlasková Hoření zajistila projektanktu na úpravu parkovacích
ploch u PD 187, 188, 189, která zašle nabídku na obec

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 18.03. 2020 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 03.06.2020 od 17,00
hod. v DPS.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 02.03.2020
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