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

Zápis č. 1/2020
z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 04.03.2020 od 17.00 hodin
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Příšovice čp. 66
Přítomni: dle prezenční listiny – 13 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Bukvicová Ing., Vilhelm
Neomluveni: -Hosté: Ing. Libuše Malá, Jan Jirutka – Awenor, Jana Marková – stavební úřad Příšovice
1)
Zahájení
Uvítání
Upozornění na vypnutí mobilních telefonů během jednání zastupitelstva, aby nenarušovaly jeho průběh.
Z jednání zastupitelstva bude pořízen zvukový záznam.
2)
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ustanovení zapisovatele Jan Košek
Ustanovení ověřovatelů zápisu – Jan Christov, Jaroslav Macášek
Usnesení UZ č. 1/2020 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Jana Koška a jako
ověřovatele zápisu Jana Christova a Jaroslav Macášek
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Macášek Jaroslav
Usnesení přijato.
Schválení programu zasedání
Program zasedání zastupitelstva byl v intencích zákona o obcích zveřejněn od 26.02. 2020 do 04.03.2020
na úřední desce, webových stránkách obce a v hlášení místního rozhlasu. Podklady k jednotlivým
projednávaným bodům programu byly od 26.02.2020 k dispozici zastupitelům přes informační portál. Do
dnešního dne nebyly ze strany zastupitelů doručeny písemné nebo ústní připomínky k těmto dokumentům či
návrhy na jejich doplnění. K projednávanému bodu 8) nyní předkládám zastupitelům další verzi
dokumentu, jež byla dne 03.03.2020 doručena obcí advokátní kanceláří SPOLAK zastupující obec.
Program :
1)
Zahájení
2)
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3)
Kontrola plnění usnesení
4)
Zpráva o jednání Rady
5)
Seznámení s rozpočtovou změnou č. 8 rozpočtu obce na rok 2019
6)
Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2020
7)
Schválení výsledku inventur za rok 2019 včetně návrhu na vyřazení majetku
8)
Projednání a schválení smlouvy o spolupráci se spol. AWENOR a.s. týkající se konsensu
smluvních stran o vzájemném akceptování, podpoře a poskytování součinnosti s budováním výrobně
skladové zóny a s budováním rozvoje obce
9)
Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě – vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného potrubí VTS v rámci stavby „Hala
Awenor – Příšovice“
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10)
Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka pro RD čp. 48
11)
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě –
kanalizační přípojka pro RD čp. 169
12)
Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce „LB-Příšovice –ppč. 399_24, vým. SV, kNN, SS100“
13)
Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/159 v k.ú.
Příšovice
14) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků p.č. 442/16, 429/2 a 442/17,
vše v k.ú. Příšovice a revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 77/2019
15) Projednání a schválení kupní smlouvy na koupi podílu 1/3 na pozemcích p.č. 586/13, 593/4,
597/3, 597/6, 597/7, 620/30 v obci a k.ú. Příšovice a podílu 1/3 na pozemku st.č. 398/2 v obci a k.ú.
Příšovice, okres Liberec
16) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 279/6 a 279/5, oba v k.ú.
Příšovice
17) Projednání Výroční zprávy za rok 2019
18) Projednání a schválení vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2002, o pravidlech pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového
fondu v obci Příšovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.
19) Informace starosty
20) Diskuse
21) Závěr
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu jednání. Následně bylo hlasováno o navrženém programu
jednání.
Usnesení UZ č. 2/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva dle pozvánky
zveřejněné od 26.02.2020 do 04.03.2020 včetně.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
3)
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání ZO č. 6/2019 ze dne 4.12.2019
Byly podepsány a distribuovány smlouvy schválené zastupitelstvem pod číslem usnesením UZ č. 72-74,
76,77. Usnesení UZ 75/2019 bylo podmíněno podepsáním smlouvy o spolupráci se společností Awenor.
Usnesení UZ č. 3/2020 - 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 04.12.2019
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. 6/2019 celkem
4krát, a to 8.1., 29.1., 12.2 a 26.2.
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Usnesení UZ č. 4/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o jednání rady prezentovanou starostou
obce.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
5) Seznámení s rozpočtovou změnou č. 8 rozpočtu na rok 2019
Starosta seznámil zastupitele se schválenou rozpočtovou změnou č. 8 rozpočtu na rok 2019. Změna č. 8
byla schválena radou obce dne 16.12.2019 pod usnesením UR č. 355/2019.
Usnesení UZ č. 5/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení rozpočtové změny č. 8 rozpočtu
obce na rok 2019.
Hlasování
Pro:
13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
6) Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1 rozpočtu na rok 2020
Starosta podrobně prezentoval projednávanou rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu na rok 2020.
Usnesení UZ č. 6/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2020
– vyčíslení RZ: Příjmy 20.000,--Kč, Výdaje 11.025,--Kč, Financování –8.975,--Kč ve členění dle přílohy.
Hlasování
Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
7) Schválení výsledku inventur za rok 2019 včetně návrhu na vyřazení majetku
Schválení vyřazení majetku – starosta podrobně prezentoval návrh na vyřazení majetku.
V lednu 2020 proběhla inventarizace majetku Obce Příšovice. V rámci této fyzické inventury byl navržen
majetek k vyřazení v celkové výši 30.213,90 Kč, tj. v účetní evidenci v hodnotě 30.213,90 Kč. Seznam
majetku navrženého k vyřazení je přílohou inventur. Majetek bude vyřazen z evidence majetku obce po jeho
schválení.
Usnesení UZ č. 7/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Příšovice za
rok 2019 včetně inventarizačního zápisu o této inventuře a vyřazení navrženého majetku obce Příšovice ve
výši 30.213,90 Kč dle seznamu majetku navrženého k vyřazení viz. příloha.
Hlasování
Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
8) Projednání a schválení smlouvy o spolupráci se spol. AWENOR a.s. týkající se konsensu smluvních
stran o vzájemném akceptování, podpoře a poskytování součinnosti s budováním výrobně skladové zóny a
s budováním rozvoje obce
Předmětem smlouvy je konsensus smluvních stran o vzájemném akceptování, podpoře a poskytování
součinnosti s budováním výrobně skladové zóny a s budováním rozvoje Obce Příšovice s tím, že smluvní
strany se podpisem této smlouvy především zavazují:
a)

vzájemně spolupracovat a koordinovat projekty investičních záměrů výrobně skladové
zóny, a to v ujednaném a maximálním rozsahu možného využití pozemků společnosti Awenor
a.s. v dané lokalitě, který spočívá v rekonstrukci stávající haly, stavby technického vybavení na
pozemku p.č.st. 265 v k.ú. Příšovice a případném vybudování nové haly o maximální možné
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ploše ne větší než 10.000 m2, včetně spolupráce na inženýringu a realizacích, které jsou dány
v souladu s územním plánem dané oblasti,
b)
vzájemně spolupracovat při řešení majetkových kroků potřebných k realizaci výrobně
skladové zóny a poskytnout si vzájemné souhlasy a smluvní podporu k plánované výstavbě,
c)
vzájemně spolupracovat po dokončení výstavby výrobně skladové zóny při jejím dalším
fungování včetně součinnosti při uvádění projektu do plného provozu, a to dle možností smluvních
stran,
d)
vzájemně spolupracovat při realizacích staveb, jež by měly zlepšit technické a technologické
vybavení obce, systém dopravní obslužnosti, včetně součinnosti poskytnuté ze strany společnosti AWENOR
a.s. ohledně plánovaných projektů Obce Příšovice,
e)
vzájemně spolupracovat např. na kulturních, sportovních a společenských projektech včetně
spolupráce na všeobecném rozvoji Obce Příšovice.
Zastupitel Hlava dotaz na stavby technického vybavení. Zodpověděla jednatelka Ing. Malá.
Diskuse ohledně délky platnosti smlouvy.
Vedoucí stavebního úřadu vysvětlila přítomným pozici obce jako účastníka řízení při legislativním procesu
povolování stavby.
Usnesení UZ č. 8/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci týkající se konsensu
smluvních stran o vzájemném akceptování, podpoře a poskytování součinnosti s budováním výrobně
skladové zóny a s budováním rozvoje obce uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou
starostou Ing. Františkem Drbohlavem na straně jedné a společností AWENOR a.s., IČ 291 19 561,
jednající členem představenstva Ing. Libuší Malou a členem představenstva Jaroslavem Miňhou, se sídlem
Vykočilova 1326/5, Michle, 140 00 Praha 4, na straně druhé, s úpravou článku V. (Platnost, účinnost a
trvání smlouvy a neuplatnění práv) následovně:
V.1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami s tím, že
podmínkou účinnosti je její přechozí schválení zastupitelstvem Obce Příšovice.
V.2. Tato smlouva se obecně uzavírá na dobu neurčitou s tím, že po dobu prvých pěti let od účinnosti této
smlouvy je tato smlouva se souhlasem obou smluvních stran nevypověditelná. Po dobu minimálně pěti let
od účinnosti této smlouvy tedy jednoznačně trvají minimálně povinnosti společnosti AWENOR a.s.
k naplnění všech povinností ze smlouvy vyplývajících, především pak ohledně ujednaných Příspěvků a
jejich plateb. Zároveň pak i pro Obec Příšovice je tato smlouva po ujednanou dobu pěti let závazná s tím, že
se aktivně zavazuje řešit skutečnosti v této smlouvě uvedené a sjednané.
V.3. Smluvní strany mají právo ukončit tuto smlouvu dohodou smluvních stran, a to k jakémukoli
termínu. Dále jsou obě smluvní strany, po skončení pětiletého období od účinnosti této smlouvy, oprávněny
smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou dvanácti měsíců. Pro případ prokazatelného
a opakovaného porušení závazku druhé smluvní strany vyplývajícího z této smlouvy jsou obě smluvní strany
oprávněny smlouvu vypovědět, a to i před uplynutím pětiletého období od účinnosti této smlouvy.
Výpovědní lhůta je pro tento případ šestiměsíční. Obecně pak pro počátek výpovědní lhůty platí, že tato
počne plynout prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
V.4. Skutečnost, že některá ze smluvních stran neusiluje o náhradu za porušení sjednané povinnosti nebo
netrvá na důsledném splnění některé povinnosti, prohlášení či podmínky této smlouvy, přesto neznamená, že
následné jednání (které by jinak nesporně představovalo porušení této smlouvy) nebude mít veškerou
platnost a účinek prvotního porušení. Žádné takové vyvázání z povinností nebude předpokládáno, ale bude
účinné, pouze pokud bude vyjádřeno pro takový případ písemně, a nelze se smluvním stranám v budoucnu
dovolávat nepostižení oprávněnou stranou obdobného dřívějšího případu jako jednání smlouvou či jejich
praxí připuštěného, a pověřuje starostu podpisem takto upravené smlouvy.
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Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:

0

9) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě – vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného potrubí VTS v rámci stavby „Hala Awenor –
Příšovice
Jedná se o uložení vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného potrubí VTS v rámci stavební akce „Hala
Awenor“ do pozemků obce p.č. 906/2, 906/8, 906/19, 908/5, 908/15, 473/10, 473/3 a 473/6, vše v k.ú.
Příšovice.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení UZ č. 75/2019 Zastupitelstvo obce podmiňuje schválení smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě…………podpisem dohody o
porozumění a spolupráci se společností AWENOR a.s., IČ 291 19 561.
Smlouva o spolupráci byla schválena usnesením UZ č. 8/2020. Z důvodu jasného a přehledného deklarování
vůle zastupitelstva k bodu 9) starosta nechává hlasovat o smlouvě o budoucí smlouvě již bez podmínky.
Usnesení UZ č. 9/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě, jedná se o uložení vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného
potrubí VTS v rámci stavby „Hala Awenor – Příšovice“ do pozemků obce p.č. 906/2, 906/8, 906/19,
908/5, 908/15, 473/10, 473/3 a 473/6, vše v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125,
zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a
společností AWENOR a.s., IČ 291 19 561 zastoupenou členy představenstva Ing. Libuší Malou a
Jaroslavem Miňhou jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jednorázová úplata za zřízení
věcného břemene 100,-- Kč/bm včetně ochranného pásma, k této částce bude připočítána daň z přidané
hodnoty dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
V 18,08 hod. zástupci společnosti Awenor opustili jednání ZO.
10) Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka pro RD čp. 48
Jedná se o uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro RD čp. 48 (
do pozemku obce
p.č. 110/1 v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 10/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene týkající se uložení vodovodní a kanalizační přípojky pro RD čp. 48 do pozemku obce p.č. 110/1
v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem
Drbohlavem jako budoucím povinným z věcného břemene a
aI
jako budoucími oprávněnými z věcného břemene, jednorázová úplata za zřízení 100,--Kč za bm
dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
11) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – kanalizační
přípojka pro RD čp. 169
Jedná se o uložení kanalizační přípojky pro RD čp. 169 (
do pozemku obce p.č. 110/2 v k.ú. Příšovice
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla schválena ZO dne 16.10.2019 pod UZ č.
51/2019.
Usnesení UZ č. 11/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě – kanalizační přípojka pro RD čp. 169 týkající se uložení kanalizační přípojky pro RD čp.
169 v Příšovicích do pozemku obce p.č. 110/2 v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002
63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako povinným z věcného břemene a
jako oprávněným z věcného
břemene, jednorázová úplata za zřízení 279,--Kč 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 a dohody o umístění
stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce „LB-Příšovice –ppč. 399_24, vým. SV, kNN, SS100“
Jedná se o uložení podzemního kabelového vedení NN pro pozemek p.č. 399/24 (
do
pozemků obce p.č. 914/3 a 406/68, oba v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 12/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce „LB-Příšovice –ppč. 399_24, vým. SV,
kNN, SS100“ do pozemků obce p.č. 914/3 a 406/68, 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 společností 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. 399/24, 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.

13) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/159 v k.ú. Příšovice
Návrh kupní smlouvy mezi obcí Příšovice jako prodávající a
jako kupující týkající se prodeje p.p.č. 110/159 o výměře 26 m2, ostatní
plocha, jiná plocha za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2633_30/19 znalcem Stanislavem
Karešem ve výši 3.710,-- Kč a úhrada dalších nákladů souvisejících s prodejem výši 5.400,--Kč, celkem
9.110,--Kč.
Záměr obce prodat p.p.č. 110/159, o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Příšovice byl
zveřejněn na úřední desce od 19.11.2019 do 04.12.2019.
Usnesení UZ č. 13/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako
prodávající a
jako kupující
týkající se prodeje p.p.č. 110/159 o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Příšovice za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2633_30/19 znalcem Stanislavem Karešem ve výši 3.710,-- Kč a
úhrada dalších nákladů souvisejících s prodejem výši 5.400,--Kč, celkem 9.110,--Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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14) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků p.č. 442/16, 429/2 a 442/17, vše
v k.ú. Příšovice a revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 77/2019
Revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 77/2019
Dne 04.12.2019 pod usnesením UZ č. 77/2019 Zastupitelstvo obce souhlasilo s prodejem pozemků p.č.
442/16 a 429/2, oba v k.ú. Příšovice manželům
Před podpisem smlouvy bylo zjištěno, že manželé Bumbovi mají zájem i o koupi pozemku p.č. 442/17,
pozemky tvoří celek a obec je nevyužije. Z důvodu úspory finančních prostředků za vklad (od 01.01.2020
2.000,--Kč) byla vypracována jedna smlouva na všechny tři pozemky a ta bude po schválení ZO
zavkladována.
Starosta navrhuje revokaci usnesení UZ č. 77/2019.
Usnesení UZ č. 14/2020 – Zastupitelstvo obce revokuje usnesení UZ č. 77/2019 schválené dne 04.12.2019.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Návrh kupní smlouvy mezi obcí Příšovice jako prodávající a
a
jako kupujícími týkající se prodeje p.p.č. 442/16 o výměře 147 m2, trvalý travní porost v k.ú.
Příšovice, p.p.č. 429/2 o výměře 24m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 442/17 o výměře 107m2,
trvalý travní porost za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2604_1/19 znalcem Stanislavem
Karešem ve výši 61.063,-- Kč a úhrada dalších nákladů souvisejících s prodejem výši 2.666,--Kč, celkem
63.729,--Kč.
Záměr obce prodat p.p.č. 442/16 o výměře 147 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 429/2 o výměře 24m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace a p.p.č. 442/17 o výměře 107, trvalý travní porost, vše v k.ú. Příšovice byl
zveřejněn na úřední desce od 17.01.2019 do 01.02.2019.
Usnesení UZ č. 15/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako prodávající
a
a
jako kupující týkající se prodeje p.p.č. 442/16 o
výměře 147 m2, trvalý travní porost v k.ú. Příšovice , p.p.č. 429/2 o výměře 24m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a p.p.č. 442/17 o výměře 107m2, trvalý travní porost za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 2604_1/19 znalcem Stanislavem Karešem ve výši 61.063,-- Kč a úhrada dalších nákladů
souvisejících s prodejem výši 2.666,--Kč, celkem 63.729,--Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
15) Projednání a schválení kupní smlouvy na koupi podílu 1/3 na pozemcích p.č. 586/13, 593/4, 597/3,
597/6, 597/7, 620/30 v obci a k.ú. Příšovice a podílu 1/3 na pozemku st.č. 398/2 v obci a k.ú. Příšovice,
okres Liberec
Návrh kupní smlouvy mezi obcí Příšovice jako kupujícím a
jako prodávajícím týkající se koupě podílu 1/3 na
pozemcích p.č. 586/13, 593/4, 597/3, 597/6, 597/7, 620/30 v obci a k.ú. Příšovice a podílu 1/3 na pozemku
st.č. 398/2 v obci a k.ú. Příšovice, okres Liberec ve výši 55.947,-- Kč, úhradu dalších nákladů
souvisejících s prodejem ponese obec. Dlouholetý restituční spor s panem
obec zastoupená
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JUDr. Mikyskou o třetinový podíl pozemků. Rada respektovala a odsouhlasila postup navržený právním
zástupcem obce ukončit spor mimosoudní dohodou.
Jedná se o ukončení mnohaletého restitučního sporu vypořádáním zúčastněných stran.
Usnesení UZ č. 16/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako kupující a
jako
prodávajícím týkající se koupě podílu 1/3 na pozemcích p.č. 586/13, 593/4, 597/3, 597/6, 597/7, 620/30
v obci a k.ú. Příšovice a podílu 1/3 na pozemku st.č. 398/2 v obci a k.ú. Příšovice, okres Liberec ve výši
55.947,-- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení
16) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 279/6 a 279/5, oba v k.ú.
Příšovice
Návrh kupní smlouvy mezi obcí Příšovice jako kupujícím a
jako prodávajícím týkající se koupě p.p.č. 279/5 o výměře 46m2, orná půda v k.ú.
Příšovice ve výši 644,-- Kč, úhradu dalších nákladů souvisejících s prodejem ponese obec.
Jedná se o vykoupení pruhu podél komunikace Na Záhumení.
Usnesení UZ č. 17/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako kupující a
jako prodávajícím týkající se koupě
p.p.č. 279/5 o výměře 46m2, orná půda v k.ú. Příšovice za kupní cenu ve výši 644,-- Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
Návrh kupní smlouvy mezi obcí Příšovice jako kupujícím a

jako prodávajícími týkající se
koupě p.p.č. 279/6 o výměře 41m2, orná půda v k.ú. Příšovice ve výši 574,-- Kč, úhrada dalších nákladů
souvisejících s prodejem ponese obec.
Jedná se o vykoupení pruhu podél komunikace Na Záhumení.
Usnesení UZ č. 18/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako kupující a

jako prodávajícími týkající se koupě p.p.č. 279/6 o výměře 41m2, orná půda v k.ú. Příšovice za kupní
cenu ve výši 574,-- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
17) Projednání Výroční zprávy za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2019 byla zveřejněna v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím na
úřední desce od 22.01.2020 do 07.02.2020.
Usnesení UZ č. 19/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu za rok 2019.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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V 18,35hod. odchod zastupitele Zdeňka Koška, počet přítomných zastupitelů je nyní 12.
18) Projednání a schválení vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2002, o pravidlech pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v obci
Příšovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.
Usnesení UZ č. 20/2020 – Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o pravidlech pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům
bytového fondu v obci Příšovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

19) Informace starosty
 Sumář akcí realizovaných v minulém roce (2019)
o Dokončení stavby cyklostezky mezi obcí Příšovice a obcí Přepeře realizovaná firmou Zepos
RS s.r.o. v koordinaci s firmou Eurovie CS, která prováděla souběžně rekonstrukci silnice
II/610. Celkové náklady akce i s vyvolaným přemístěním trafostanice byly 11.287.490,--Kč.
Obec získala na stavbu dotaci ze SFDI a LK v celkové výši 6.293.552,--Kč. Kolaudační
souhlas jsme získali 12.10.2019.
o Oprava sochy sv. Agáty byla prováděna souběžně s touto akcí. Socha byla demontována a
přemístěna do ateliéru restaurátorů. Po opravě byla znovu umístěna na vhodnější místo
nedaleko cyklostezky. Celkové náklady byly cca 290 tis. Kč s dotačním příspěvkem MK ve
výši 141 tis. Kč.
o V minulém roce jsme kolaudačně zakončili (16.9.2019) Revitalizaci Příšovky II. část, která
spočívala v rekonstrukci koryta a břehů toku a povodňovým parkem. Akce byla zahájena na
začátku roku 2018, zakázku získala firma Eurovia CS v ceně cca 28 mil. Kč a obec získala
dotaci z OPŽP ve výši 85 %. V souvislosti s touto akcí obec zafinancovala úpravu břehů
toku, které nepokrývala dotace v oblasti kolem plánované budoucí návsi před sokolovnou.
o Rekonstrukce kanalizačního vedení dešťových vod byla prováděna na úseku kolem OÚ
směrem po toku Příšovky a výměna potrubí od nádrže směrem k zatrubněnému čelu
Příšovky.
o Bičíkův statek - provedena oprava a impregnace šindelových střech budov firmou
Šindelářství Čábelka a s dotační pomocí LK.
o Bičíkův statek – napojení statku na hlavní vodovodní řád umístěný v krajské silnici z důvodu
nevyhovující kvality studniční vody.
o Nové oplocení hasičské zbrojnice
o Opravy komunikací recyklátem v oblasti parkoviště mezi písečnými jezery a místní
komunikace za železniční tratí směrem na Turnov.
o Rekonstrukce vchodových chodníků k PD čp. 201-205
o Realizace archivu na půdě (podkroví) OÚ
o Oprava společných prostor v PD čp. 187 – výměna linolea a vymalování schodiště
o Pokračující práce na interiéru sokolovny - výměna baru, obklad v přísálí
o Opravy v DPS – modelová rekonstrukce balkonu, výmalba společných prostorů, postupná
výměna vybavení
o Zeleň – postupná obnova zeleně v obci, alej podél cyklostezky, nové osazení prostoru před
kaplí sv. Václava, redukce lip u hřbitova, ….
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 Výsledky hospodaření v roce 2019 - plnění rozpočtu příjmy: 39.227.641,87 Kč, výdaje 33.411.311,71
Kč. Stav volných finančních prostředků – 41.973.295,20Kč.
 Akce realizované jinými firmami za součinnosti obce – rekonstrukce krajské silnice II/610 (realizátor
KSS LK), stavba nové ČOV (investor SVS a.s.)
 Sumář akcí letošního roku dle schváleného plánu
o Zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy – propojení chodníku z obce směrem ke
Svijanům s vybudováním 2 zálivových zastávek
o ZŠ – multifunkční hřiště v areálu (podána žádost o dotaci z MMR), rekonstrukce kotelny
(vybrán zhotovitel, realizace 15.5. – 30.8.2020), příprava akce na obnovu pláště školní
budovy a haly.
o Bezdrátový obecní rozhlas v obci ( získali jsme dotaci na realizaci z OPŽP)
o Projektová dokumentace na rekonstrukci MK v lokalitě „Na Závodí“
o Rekonstrukce pískovcového oplocení Bičíkova statku
o Altán v parku bude odstraněn, nová zeleň v parku (poptat zahradního architekta)
 Kontrolní a finanční výbor činnost se řídí ustanovením zákona o obcích a Jednacím řádem obce.
20) Diskuse
Kotrba – povolení k vjezdu kolem Písečáku
Starosta – povolení se vydává pouze vlastníkům a nájemcům pozemků v dané oblasti
Christov – v zatáčce u čp. 105 (

) díra

21) Závěr
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 03.06.2020.
Zasedání ukončeno v 19,08 hod.

Zápis vyhotoven dne 11.03.2020
Zapsal: Jan Košek

Podpis starosty:

Ověřovatelé:
Jan Christov

dne 16.03.2020

Macášek Jaroslav

dne 16.03.2020

Vyvěšeno dne:

……………………………….
……………….……………….

16.03.2020

Sejmuto dne: 16.04.2020
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