Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 16.12.2019 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:
Host: p. Bernat
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Projednání činnosti pracovníků údržby obce v roce 2020
 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu LK, oblast podpory: Doprava, program č. 6.3 – Podpora
projektové přípravy č. OLP/2246/2019 k projektu „Zpracování DPS cyklostezky
k průmyslové zóně Sever“ - posunutí termínu realizace z 31.12.2019 na termín
31.12.2020
 Schválení oddávacích dnů na rok 2020
 Projednání a schválení cenové nabídky Podlahářství Josef Lejsek na výměnu
podlahové krytiny v hasičské zbrojnici Příšovice
 Zvýšení nominální hodnoty stravovacích poukázek na 100,--Kč s účinností od
01.01.2020 pro zaměstnance obce
 Projednání a schválení smlouvy o využití předurčené jednotky SDH obce
Příšovice na zásah v objektu logistického parku P3 Příšovice, hala H1 a H2 a
poskytnutí náhrad za planý poplach
 Přijetí výpovědi smlouvy o pronájmu pracoviště dětského lékaře a alergologa
nájemcem společností Alergopraktik s.r.o., IČ 227 96 061 s účinností od 1.7.2020
 Schválení záměru obce čj. 1/2020/OU/254 pronajmout pracoviště dětského lékaře
MUDr. Jitce Koškové, IČ 086 30 313
 Projednání a schválení cenové nabídky Radka Hauzra, IČ 871 91 148 na odvoz a
deponování zeminy vytěžené z cyklostezky nevhodné k uložení do náspů
cyklostezky včetně likvidace vytěžených pařezů
 Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění ostrahy objektu
uzavřené dne 29.01.2007 se společností TOREX SECURITY, spol. s r.o., IČ 250
39 598 týkající se navýšení měsíčního paušálního poplatku o 100,--Kč za
zapůjčení a užívání SIM karty JABLOTRON
 Projednání a schválení smlouvy o spolupráci pro zajištění stáže zaměstnanců
DPS na prohloubení kvalifikace s Domovem Modrý kámen, poskytovatelem
sociálních služeb, IČ 008 74 663
 Obsazení uvolněných bytů č. 205 a 310 o velikosti 1+0 a bytů č. 209 a 307 o
velikosti 1+1 v DPS Příšovice
 Projednání a schválení realizace výsadby zeleně dle projektu firmy Diké Zahrady
s.r.o. před kaplí sv. Václava a prostranství budoucí návsi u sokolovny
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Projednání a schválení cenové nabídky společnosti JAP-Jacina s.r.o., IČ 256
55 108 na kontrolní prohlídku a seřízení sekčních vrat v hasičárně a odstranění
poměrně četných závad
Schválení výše nájemného za vybavení bytu v DPS po době uplynutí životnosti
vybavení do doby jeho obnovy
Posouzení návrhu Dohody o poruzumění a spolupráci mezi obcí a společností
Awenor a.s., IČ 291 19 561
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2019 rozpočtu na rok 2019
Informace starosty
- Dle smlouvy s firmou Atakarchitekti byla předána projektová
dokumentace ve stupni DUR + DSP na projekt „Příšovická náves“
- V letošním roce jsme kolaudačně ukončili akce Revitalizace Příšovky II.
část a Cyklostezka mezi obcemi Příšovice a Přepeře
- Pokračuje výběr dodavatele regálů do archivu v podkroví OÚ

Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 336/2019 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 337/2019 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Projednání činnosti pracovníků údržby obce v roce 2020
- zrušem dozor nad předávacími stanicemi, přebírá společnost Warmnis,
případné problémy budou řešeny přes starostu
- GDPR systém přístupu ke klíčům - všechny budou soustředěny ve skříňce
umístěné v garáži, pracovníci budou vybaveni klíči od této garáže s přístupovým
kódem- GDPR předat zabezpečovací kódy přístupu do objektů v majetku obce (
kotelna, sklad, garáže, …….)
- příprava na inventury 2020 – od 6.1. – 30.1. – do začátku inventur zajistit úklid
v horním skladu kotelny
- vedoucí údržby obce bude od 1.1.2020 Pavlína Dlasková Hoření z důvodu
zlepšení komunikace s radou obce, zadávání úkolů z pohledu údržby a její
kontroly a dodržování pracovní doby
- za údržbu techniky bude odpovídat Petr Bernat (traktory, křoviňáky, ….. hlídat
servisní prohlídky, výměny olejů, zásoby pohonných hmot a provozních hmot,
…)
Pracovník údržby Petr Bernat opustil jednání rady v 16,30hod.
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2)
Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu LK, oblast podpory: Doprava, program č. 6.3 – Podpora
projektové přípravy č. OLP/2246/2019 k projektu „Zpracování DPS cyklostezky
k průmyslové zóně Sever“ - posunutí termínu realizace z 31.12.2019 na termín
31.12.2020
Usnesení UR č. 338/2019 – Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK, oblast podpory: Doprava, program
č. 6.3 – Podpora projektové přípravy č. OLP/2246/2019 k projektu „Zpracování DPS
cyklostezky k průmyslové zóně Sever“ s Libereckým krajem, IČ 708 91 508 jako
poskytovatele, jedná se o posunutí termínu realizace z 31.12.2019 na termín
31.12.2020 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

3)

Schválení oddávacích dnů na rok 2020

Usnesení UR č. 339/2019 – Rada schvaluje oddávací dny na rok 2020 dle přílohy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
4)
Projednání a schválení cenové nabídky Podlahářství Josef Lejsek na výměnu
podlahové krytiny v hasičské zbrojnici Příšovice
Usnesení UR č. 340/2019 – Rada schvaluje výměnu podlahové krytiny v hasičské
zbrojnici Příšovice dle cenové nabídky Podlahářství Josef Lejsek ve výši 22.026,-Kč bez DPH. Rada pověřuje radní Pavlínu Dlaskovou Hoření dohodnutím termínu
realizace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5)
Zvýšení nominální hodnoty stravovacích poukázek na 100,--Kč s účinností od
01.01.2020 pro zaměstnance obce
Usnesení UR č. 341/2019 - Rada souhlasí se zvýšením nominální hodnoty
stravovacích poukázek pro zaměstnance obce na 100,--Kč při účasti zaměstnance ve
výši 40,--Kč/stravenka s účinností od 01.01.2020.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
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6)
Projednání a schválení smlouvy o využití předurčené jednotky SDH obce
Příšovice na zásah v objektu logistického parku P3 Příšovice, hala H1 a H2 a
poskytnutí náhrad za planý poplach
Jedná se o zásah v objektu prováděný na základě signalizace EPS na pultu centrální
ochrany s následným vysláním jednotky přes KOPIS
Usnesení UR č. 342/2019 – Rada schvaluje uzavření smlouvy o využití předurčené
jednotky SDH obce Příšovice na zásah v objektu logistického parku P3 Příšovice,
hala H1 a H2, poskytnutí náhrad za planý poplach se společností AWIGO s.r.o., IČ
271 56 541 jako chráněným objektem a obcí Příšovice jako zřizovatelem jednotky
SDH obce, stanovuje náhradu za planý poplach ve výši 3.000,--kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
7)
Přijetí výpovědi smlouvy o pronájmu pracoviště dětského lékaře a alergologa
nájemcem společností Alergopraktik s.r.o., IČ 227 96 061 s účinností od 1.7.2020
Usnesení UR č. 343/2019 – Rada bere na vědomí výpověď smlouvy o pronájmu
pracoviště dětského lékaře a alergologa nájemcem společností Alergopraktik s.r.o.,
IČ 227 96 061 a ukončuje v souladu se článkem IX. platnost výše uvedené smlouvy
ke dni 30.06.2020.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
8) Schválení záměru obce čj. 1/2020/OU/254 pronajmout pracoviště dětského lékaře
MUDr. Jitce Koškové, IČ 086 30 313
Usnesení UR č. 344/2019 – Rada schvaluje záměr obce čj. 1/2020/OU/254
pronajmout pracoviště dětského lékaře MUDr. Jitce Koškové, IČ 086 30 313 dle
přílohy zápisu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
9) Projednání a schválení cenové nabídky Radka Hauzra, IČ 871 91 148 na odvoz a
deponování zeminy vytěžené z cyklostezky nevhodné k uložení do náspů
cyklostezky včetně likvidace vytěžených pařezů
O náklady se dělíme na základě smlouvy o spolupráci rovným dílem s obcí Přepeře
Usnesení UR č. 345/2019 – Rada schvaluje odvoz a deponování zeminy vytěžené
z cyklostezky nevhodné k uložení do náspů cyklostezky včetně likvidace vytěžených
pařezů dle cenové nabídky Radka Hauzra, IČ 871 91 148 ve výši 215.000,-- Kč bez
DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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10) Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění ostrahy objektu
uzavřené dne 29.01.2007 se společností TOREX SECURITY, spol. s r.o., IČ 250
39 598 týkající se navýšení měsíčního paušálního poplatku o 100,--Kč za zapůjčení a
užívání SIM karty JABLOTRON
Usnesení UR č. 346/2019 – Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
zajištění ostrahy objektu uzavřené dne 29.01.2007 se společností TOREX
SECURITY, spol. s r.o., IČ 250 39 598 týkající se navýšení měsíčního paušálního
poplatku o 100,--Kč za zapůjčení a užívání SIM karty JABLOTRON a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
11) Projednání a schválení smlouvy o spolupráci pro zajištění stáže zaměstnanců
DPS na prohloubení kvalifikace s Domovem Modrý kámen, poskytovatelem
sociálních služeb, IČ 008 74 663
Usnesení UR č. 347/2019 – Rada schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci pro
zajištění stáže zaměstnanců DPS na prohloubení kvalifikace s Domovem Modrý
kámen, poskytovatelem sociálních služeb, IČ 008 74 663 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
12) Obsazení uvolněných bytů č. 205 a 310 o velikosti 1+0 a bytů č. 209 a 307 o
velikosti 1+1 v DPS Příšovice
S žadateli bylo provedeno sociální šetření.
Usnesení UR č. 348/2019 – Rada rozhodla s přihlédnutím k výsledku sociálního
šetření o obsazení bytu č. 209 manželi
trvale
bytem
a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Usnesení UR č. 349/2019 – Rada rozhodla s přihlédnutím k výsledku sociálního
šetření o obsazení bytu č. 307 manželi
trvale
bytem
a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
Usnesení UR č. 350/2019 – Rada rozhodla s přihlédnutím k výsledku sociálního
šetření o obsazení bytu č. 310
, trvale bytem S
a
pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
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Usnesení UR č. 351/2019 – Rada rozhodla s přihlédnutím k výsledku sociálního
šetření o obsazení bytu č. 205 V
, trvale bytem
jako
náhradník je určena
trvale bytem
, rada pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
13) Projednání a schválení realizace výsadby zeleně dle projektu firmy Diké Zahrady
s.r.o. před kaplí sv. Václava a prostranství budoucí návsi u sokolovny
Usnesení UR č. 352/2019 – Rada schvaluje realizaci výsadby zeleně dle projektu
firmy Diké Zahrady s.r.o. před kaplí sv. Václava a prostranství budoucí návsi u
sokolovny ve výši 92.331,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
14) Projednání a schválení cenové nabídky společnosti JAP-Jacina s.r.o., IČ 256
55 108 na kontrolní prohlídku, seřízení sekčních vrat v hasičárně a odstranění
poměrně četných závad
V ceně je i montážní seřízení 2 ks poruchových vrat
Usnesení UR č. 353/2019 – Rada schvaluje kontrolní prohlídku a seřízení sekčních
vrat v hasičárně a odstranění poměrně četných závad dle cenové nabídky společnosti
JAP-Jacina s.r.o., IČ 256 55 108 ve výši 3.706,40 Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
15) Schválení výše nájemného za vybavení bytu v DPS po době uplynutí životnosti
vybavení do doby jeho obnovy
Usnesení UR č. 354/2019 – Rada schvaluje nájemné za vybavení bytu v DPS po
době uplynutí životnosti vybavení do doby jeho obnovy ve výši 10,--Kč (sporák,
vařič, kuchyňská linka) s účinností od 01.03.2020.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
16) Posouzení návrhu Dohody o poruzumění a spolupráci mezi obcí a společností
Awenor a.s., IČ 291 19 561
Radní přes svátky prostudují dohodu, zda obsahuje všechny požadavky a benefity
obce ve vazbě na usnesení ZO UZ č. 75/2019 ze dne 04.12.2019.
17) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2019 rozpočtu na rok 2019
Usnesení UZ č. 355/2019 - Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 rozpočtu
obce na rok 2019 – vyčíslení RZ: Příjmy 2.751.668,56 Kč, Výdaje 0,--Kč,
Financování -2.751.668,56 Kč ve členění dle přílohy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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18) Informace starosty
Dle smlouvy s firmou Atakarchitekti byla předána projektová
dokumentace ve stupni DUR + DSP na projekt „Příšovická náves“
V letošním roce jsme kolaudačně ukončili akce Revitalizace Příšovky
II. část a Cyklostezka mezi obcemi Příšovice a Přepeře
Pokračuje výběr dodavatele regálů do archivu v podkroví OÚ
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 08.01.2020 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: 20.12.2019
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