Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 27.05.2020 ve 14,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Drbohlav, Macášek J., Dlasková Hoření, J. Košek, Hlava
Omluveni:
Pozvaní: zaměstnanci údržby obce – Petr Bernat, Milan Červa, Václav Mašek
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Projednání záležitostí údržby obce
 Schválení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú.
Příšovice
 Žádost
o souhlas se stavbou “Novostavba RD par.č. 284/15“ v k.ú.
Příšovice
 Žádost J
o povolení připojení sousední nemovitosti p.p.č. 284/15 na
místní komunikaci p.p.č. 952/1, vše v k.ú. Příšovice - žádost o souhlas vlastníka
místní komunikace
 Projednání a schválení smlouvy o spolupráci o ekologickém zpracování
bioodpadu vyprodukovaného obcí se společností BIO-FERM s.r.o., IČ 475
40 605
 Projednání cenové nabídky TR Antoš s.r.o. na osazení prostoru okolí sochy sv.
Agáty mobiliářem
 Žádost o vydání stanoviska pro akci „Odvodnění vjezdu do areálu Kovodemont
Czech a.s. v Příšovicích“
 Vyjádření k návrhu projektu přístupové komunikace k areálu firmy ZLS s.r.o.
mezi garážemi s možností budoucí výstavby garáží
 Potvrzení námitky čj. 455/2020/OU/233 ze dne 19.03.2020 k zahájenému
správnímu řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu bez místního šetření –






Projednání cenové nabídky LP s.r.o., IČ 639 06 236 na opravu balkonů v DPS
Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor – prodejna v Domě
služeb čp. 42 ke dni 15.06.2020
Schválení záměru pronajmout nebytové prostory (prodejna) o ploše 28m2
v Domě služeb čp. 42 v Příšovicích
Zadání vypracování nezávislé studie k problematice vrtaných studní v oblasti
Příšovice
Informace starosty:
- Informace o pokračující opravě podlahy v kuchyni
sokolovny
- Vyhodnocení přijímacího řízení do MŠ
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Usnesení UR č. 117/2020 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 118/2020 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1)
Projednání záležitosti údržby obce
Domluveny a odsouhlaseny postupy pro situování sběrných kontejnerů na sběrném
místě v lokalitách budoucího zařízení ČO, perspektivní nákupy techniky s cílem
strojní nakládky do sběrný kontejnerů na bioodpad, personální otázky.
Usnesení UR č. 119/2020 – Rada schvaluje postupy pro situování sběrných
kontejnerů na sběrném místě v lokalitách budoucího zařízení ČO, perspektivní
nákupy techniky s cílem strojní nakládky do sběrný kontejnerů na bioodpad,
personální otázky.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Pracovníci údržby opustili jednání rady v 16,00hod.
2) Schválení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú.
Příšovice
Záměr obce č. 651/2020/OU/254 zveřejněn od 04.05.2020 do 19.05.2020.
K záměru se přihlásil dne 11.05.2020 pan
Usnesení UR č. 120/2020 – Rada schvaluje nájemní smlouvu na pozemky 652/5 a
654/5, oba v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi obcí Příšovice spolu s Českým
rybářským svazem z.s., IČ 004 82 803 jako pronajímatelem a
jako nájemcem na
dobu určitou od 01.06.2020 do 30.09.2020 za nájemné v celkové výši 48.000,--Kč +
úhrada spotřebované energie a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3) Žádost
o souhlas se stavbou “Novostavba
RD par.č. 284/15“ v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 121/2020 – Rada souhlasí se stavbou “Novostavba RD par.č.
284/15“ v k.ú. Příšovice.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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4) Žádost
o povolení připojení sousední
nemovitosti p.p.č. 284/15 na místní komunikaci p.p.č. 952/1, vše v k.ú. Příšovice žádost o souhlas vlastníka místní komunikace
Usnesení UR č. 122/2020 - Rada souhlasí s připojením sousední nemovitosti p.p.č.
284/15 na místní komunikaci nacházející se na p.p.č. 952/1 dle situace. Rozhodnutí
o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci podléhá správnímu
řízení silničního správního úřadu Obecního úřadu Příšovice.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Projednání a schválení smlouvy o spolupráci o ekologickém zpracování
bioodpadu vyprodukovaného obcí se společností BIO-FERM s.r.o., IČ 475 40 605
Usnesení UR č. 123/2020 – Rada schvaluje smlouvu o spolupráci o ekologickém
zpracování bioodpadu vyprodukovaného obcí se společností BIO-FERM s.r.o., IČ
475 40 605 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Projednání cenové nabídky TR Antoš s.r.o. na osazení prostoru okolí sochy sv.
Agáty mobiliářem
Usnesení UR č. 124/2020 – Rada schvaluje cenovou nabídku TR Antoš s.r.o. na
osazení prostoru okolí sochy sv. Agáty mobiliářem s tím, že případné hrací prvky pro
děti budou realizovány z topolů pokácených u Písečáku firmou Lesy Maier.

Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

7) Žádost o vydání stanoviska pro akci „Odvodnění vjezdu do areálu Kovodemont
Czech a.s. v Příšovicích“
Usnesení UR č. 125/2020 – Rada souhlasí se stavbou „Odvodnění vjezdu do areálu
Kovodemont Czech a.s. v Příšovicích“ dle předložené dokumentace.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

8) Vyjádření k návrhu projektu přístupové komunikace k areálu firmy ZLS s.r.o.
mezi garážemi s možností budoucí výstavby garáží
Šíře komunikace 4 m (parametr HZS), nechat cca 1 m mezi stykovou plochou garáží.
Usnesení UR č. 126/2020 – Rada požaduje předložený návrh projektu přístupové
komunikace k areálu firmy ZLS s.r.o. mezi garážemi s možností budoucí výstavby
garáží upravit následovne - šíře komunikace 4 m (parametr HZS), nechat cca 1 m
mezi stykovou plochou garáží.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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9) Potvrzení námitky čj. 455/2020/OU/233 ze dne 19.03.2020 k zahájenému
správnímu řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu bez místního šetření –
Usnesení UR č. 127/2020 – Rada trvá na námitce čj. 455/2020/OU/233 ze dne
19.03.2020 k zahájenému správnímu řízení o udělení souhlasu vodoprávního úřadu
bez místního šetření – I
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Projednání cenové nabídky LP s.r.o., IČ 639 06 236 na opravu balkonů v DPS
Usnesení UR č. 128/2020 – Rada rozhodla realizovat opravu dvou balkonů
situovaných nad vchodem do DPS s povrchovou fólií dle cenové nabídky LP s.r.o.,
IČ 639 06 236. Termín 8-9/2020.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Zdržel se:0

Proti: 0

11) Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor – prodejna v Domě
služeb čp. 42 ke dni 15.06.2020
Usnesení UR č. 129/2020 – Rada ukončuje na žádost nájemce smlouvu o pronájmu
nebytových prostor – prodejna v Domě služeb čp. 42 uzavřenou dne 22.05.2019 ke
dni 15.06.2020.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Zdržel se:0

Proti: 0

12) Schválení záměru pronajmout nebytové prostory (prodejna) o ploše 28m2

v Domě služeb čp. 42 v Příšovicích

Usnesení UR č. 130/2020 – Rada schvaluje záměr obce čj. 767/2020/OU/254 pronajmout
prodejnu o rozloze 28m2 v Domě služeb v Příšoviícch čp. 42.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

13) Zadání vypracování nezávislé studie k problematice vrtaných studní v oblasti
Příšovice
Rada potvrdila námitku ohledně povolení vrtané studny pro užitkovou vodu na
pozemku p.č. 406/64 (
) s tím že odsouhlasila zadání vypracování
nezávislé studie společností EHG s.r.o. k této problematice
Usnesení UR č. 131/2020 – Rada schvaluje zadání vypracování nezávislé studie
společností EHG s.r.o. k problematice vrtaných studní v oblasti Příšovice.
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0
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14) Informace starosty:
Informace o pokračující opravě podlahy v kuchyni sokolovny
Vyhodnocení přijímacího řízení do MŠ

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 10.06.2020 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 02.09.2020
od 17,00 hod. v DPS.
Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 01.06.2020
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