Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 13.05.2020 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
 Žádost SDH o bezplatný pronájem sokolovny dne 06.03.2021 za účelem konání
Tradičních Šibřinek 2021 a dne 07.03.2021 za účelem konání Dětského
karnevalu 2021
 Žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 Žádost společnosti BERNY nemovitosti IV. s.r.o., IČ 077 12 952 o souhlas
s umístěním a napojením děšťové kanalizace do otevřeného jímacího objektu na
pozemku p.č. 202/27 v k.ú. Příšovice
 Žádost společnosti Bimont s.r.o., IČ 477 81 262 o vyjádření ke stavbě IV-124019069 LB-Příšovice-ppč. 110/131, kNN, SS101
 Obsazení bytu č. 302 v DPS – provedení sociálního šetření
 Schválení dodatku č. 2/2020 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
uzavřené dne 22.02.2018
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 109/2020 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 110/2020 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Žádost SDH o bezplatný pronájem sokolovny dne 06.03.2021 za účelem konání
Tradičních Šibřinek 2021 a dne 07.03.2021 za účelem konání Dětského
karnevalu 2021
Usnesení UR č. 111/2020 – Rada schvaluje bezplatný pronájem sokolovny ve dnech
06.03.2021 a 07.03.2021 za účelem konání Tradičních Šibřinek a Dětského
karnevalu 2021. Úhrada odběru EE, plynu a vody do týdne od skončení akce.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
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Usnesení přijato.
2) Žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Usnesení UR č. 112/2020 – Rada schvaluje darovací smlouvu na finanční příspěvek
ve výši 5.000,--Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ 613 83 198 na její provoz a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3) Žádost společnosti BERNY nemovitosti IV. s.r.o., IČ 077 12 952 o souhlas
s umístěním a napojením děšťové kanalizace do otevřeného jímacího objektu na
pozemku p.č. 202/27 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 113/2020 – Rada souhlasí s umístěním a napojením děšťové
kanalizace do otevřeného jímacího objektu na pozemku p.č. 202/27 v k.ú. Příšovice
za níže uvedených podmínek – před podáním žádosti o stavební povolení předložit
radě detail vyústění do objektu a v rámci provedení stavby provést vyčištění
vodoteče. Rada upozorňuje investora na nutnost uzavřít s obcí smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby, která podléhá schválení zastupitelstvem obce.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
4) Žádost společnosti Bimont s.r.o., IČ 477 81 262 o vyjádření ke stavbě IV-124019069 LB-Příšovice-ppč. 110/131, kNN, SS101
Usnesení UR č. 114/2020 – Rada souhlasí se stavbou IV-12-4019069 LB-Příšoviceppč. 110/131, kNN, SS101 dle předložené situace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Obsazení bytu č. 302 v DPS - provedení sociálního šetření
Usnesení UR č. 115/2020 – Rada pořaduje úprovedneí sociálního šetření sociální
pracovnicí paní Svobodovou z vybraného okruhu žadatelů před obsazením bytu č.
302 v DPS.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Schválení dodatku č. 2/2020 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
uzavřené dne 22.02.2018
Jedná se o navýšení nájemného na částku 23.375,50Kč bez DPH měsíčně, roční
aktualizaci nájemného dle skutečných energetických nákladů s platností od 1.5.2020
Usnesení UR č. 116/2020 – Rada schvaluje dodatek č. 2/2020 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 22.02.2018 uzavřený s družstvem
COOP Mnichovo Hradiště, IČ 000 31 798, zastoupeným Ing. Pavlem Hejnem,
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předsedou představenstva a JUDr. Zdeňkem Boubínem, místopředsedou
představenstva jako nájemcem, dodatek se týká navýšení nájemného na částku
23.375,50Kč měsíčně, roční aktualizace nájemného dle skutečných energetických
nákladů s platností od 1.5.2020 a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 27.05.2020 od 14,00 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: 18.05.2020
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