Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 08.01.2020 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 a schválení Dodatku č. 1349/C1/2019/1 ke Smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2019 týkající se změny termínu ukončení akce
 Projednání a schválení Dodatku č. 2/2019 k nájemní smlouvě na pronájem
tepelného hospodářství a výkon dalších práv a povinností ze dne 26.11.2001
týkající se úpravy měsíčních záloh na čp. 145 a 60 (sokolovna, OÚ)
 Projednání a schválení Přílohy č. 2/2020 ke kupní smlouvě č. 06/04 o dodávce a
odběru tepla a teplé vody k čp. 66 (DPS)
 Projednání a schválení Přílohy č. 2/2020 ke kupní smlouvě č. 18/03 o dodávce a
odběru tepla a teplé vody k čp. 185 (ZS) a čp. 42 (dům služeb)
 Žádost ZO ČZS o bezplatný pronájem přísálí sokolovny dne 29.02.2020 za
účelem konání výroční členské schůze ČZS
 Žádost SDH o propůjčení společenské místnosti v DPS pro konání 8. ročníku
hasičského slibu dětí ve dnech 16.01. a 17.01.2020
 Schválení umístění kontejneru o objemu 240 l na odpadní domovní oleje
v prostoru sídliště
 Obec uspořádá zájezd na večerní lyžování do Skiareálu Kamenec v Jablonci nad
Jizerou “ dne 6.2.2020 s úhradou nákladů za dopravu
 Správce haly při ZŠ František Ježek aktualizoval rozpis hodin pro sportovní
využití komerčními organizacemi, osobami a oddíly sdruženými pod TJ Sokol
Příšovice, požadavek předložení seznamu členů jednotlivých oddílů (aktivit) TJ
Sokol Příšovice s příslušným vyúčtováním za léta 2017 až 2019
 Návrh radní Dlaskové Hoření na odměnu pracovníkovi údržby obce držícímu
službu ve sběrném místě ve výši 300,- Kč/sobota
 Informace starosty
- Dotace v roce 2020 – předpokládáme podání žádostí na akce - náves před
sokolovnou, multifunkční hřiště u ZŠ, veřejný rozhlas, kotelna v ZŠ,
zastávky u „masosvazu“, …….
- Pracovní doba pracovníků údržby obce
- Příprava provozního řádu využití p.p.č. 652/5 a p.p.č. 654/5, oba v k.ú.
Příšovice
- Dne 15.01.2020 od 17,00hod. v DPS – debata s architekty nad využitím
přírodní oblasti Písečáků
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Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění pořadu schůze. Následně bylo hlasováno o
navrženém pořadu schůze.
Usnesení UR č. 1/2020 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 2/2020 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Projednání a schválení Dodatku č. 1349/C1/2019/1 ke Smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2019 týkající se změny termínu ukončení akce
Usnesení UR č. 3/2020 – Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1349/C1/2019/1 ke
Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2019 týkající se změny termínu ukončení akce se SFDI, IČ
708 56 508 jako poskytovatelem a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

2) Projednání a schválení Dodatku č. 2/2019 k nájemní smlouvě na pronájem
tepelného hospodářství a výkon dalších práv a povinností ze dne 26.11.2001
týkající se úpravy měsíčních záloh na čp. 145 a 60 (sokolovna, OÚ)
Usnesení UR č. 4/2020 – Rada schvaluje Dodatek č. 2/2019 k nájemní smlouvě na
pronájem tepelného hospodářství a výkon dalších práv a povinností ze dne
26.11.2001 týkající se výše měsíčních záloh (sokolovna, OÚ) s firmou Warmnis
spol. s r.o., IČ 432 24 679, Ovocná 157/2, Liberec a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3) Projednání a schválení Přílohy č. 2/2020 ke kupní smlouvě č. 06/04 o dodávce a
odběru tepla a teplé vody k čp. 66 (DPS)
Usnesení UR č. 5/2020 – Rada schvaluje Přílohu č. 2/2020 ke kupní smlouvě č.
06/04 o dodávce a odběru tepla a teplé vody k čp. 66 (DPS) s firmou Warmnis
spol. s r.o., IČ 432 24 679, Ovocná 157/2, Liberec a pověřuje starostu podpisem
přílohy.
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Proti: 0

Zdržel se:0

4) Projednání a schválení Přílohy č. 2/2020 ke kupní smlouvě č. 18/03 o dodávce a
odběru tepla a teplé vody k čp. 185 (ZS) a čp. 42 (dům služeb)
Usnesení UR č. 6/2020 – Rada schvaluje Přílohu č.2/2020 ke kupní smlouvě č.
18/03 o dodávce a odběru tepla a teplé vody k čp. 185 (ZS) a čp. 42 (dům služeb) s
firmou Warmnis spol. s r.o., IČ 432 24 679, Ovocná 157/2, Liberec a pověřuje
starostu podpisem přílohy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
5) Žádost ZO ČZS o bezplatný pronájem přísálí sokolovny dne 29.02.2020 za
účelem konání výroční členské schůze ČZS
Usnesení UR č. 7/2020 – Rada schvaluje bezplatný pronájem přísálí sokolovny dne
29.02.2019 za účelem konání výroční členské schůze ČZS. Úhrada odběru EE,
plynu a vody do týdne od skončení akce.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Žádost SDH o propůjčení společenské místnosti v DPS pro konání 8. ročníku
hasičského slibu dětí ve dnech 16.01. a 17.01.2020
Usnesení UR č. 8/2020 – Rada souhlasí s bezplatným propůjčením společenské
místnosti v DPS k přípravě a složení dětského hasičského slibu ve dnech 16.01.2020
a 17.01.2020 vždy na 2 hodiny za účelem příprav a konání dětského hasičského
slibu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Schválení umístění kontejneru o objemu 240 l na odpadní domovní oleje
v prostoru sídliště
Usnesení UR č. 9/2020 – Rada schvaluje umístění kontejneru o objemu 240 l na
odpadní domovní oleje v prostoru sídliště.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
8) Obec uspořádá zájezd na večerní lyžování do Skiareálu Kamenec v Jablonci nad
Jizerou “ dne 6.2.2020 s úhradou nákladů za dopravu
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Usnesení UR č. 10/2020 – Rada schvaluje pořádání zájezdu na večerní lyžování do
Skiareálu Kamenec v Jablonci nad Jizerou “ dne 6.2.2020 s úhradou nákladů za
dopravu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
9) Správce haly při ZŠ František Ježek aktualizoval rozpis hodin pro sportovní
využití komerčními organizacemi, osobami a oddíly sdruženými pod TJ Sokol
Příšovice, požadavek předložení seznamu členů jednotlivých oddílů (aktivit) TJ
Sokol Příšovice s příslušným vyúčtováním za léta 2017 až 2019
Usnesení UR č. 11/2020 – Rada požaduje po TJ Sokol Příšovice předložení seznamu
členů jednotlivých oddílů (aktivit) TJ Sokol Příšovice s příslušným vyúčtováním za
léta 2017 až 2019.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Návrh radní Dlaskové Hoření na odměnu pracovníkovi údržby obce držícímu
službu ve sběrném místě ve výši 300,- Kč/sobota
Usnesení UR č. 12/2020 – Rada schvaluje odměnu pracovníkovi údržby obce
držícímu službu ve sběrném místě ve výši 300,- Kč/sobota.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
11) Informace starosty
- Dotace v roce 2020 – předpokládáme podání žádostí na akce - náves před
sokolovnou, multifunkční hřiště u ZŠ, veřejný rozhlas, kotelna v ZŠ,
zastávky u „masosvazu“, …….
- Pracovní doba pracovníků údržby obce
- Příprava provozního řádu využití p.p.č. 652/5 a p.p.č. 654/5, oba v k.ú.
Příšovice
- Dne 15.01.2020 od 17,00hod. v DPS – debata s architekty nad využitím
přírodní oblasti Písečáků
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 22.01.2020 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: 14.01.2020
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