Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 17.06.2020 ve 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
 Vyhlášení volného dne ředitelkou školy - volné dny 29.06. a 30.06.2020
 Žádost spol. Bimont s.r.o., IČ 477 81 262 o souhlas se stavbou č. IV-12-4019069
LB-Příšovice-ppč. 110/131, kNN, SS101
 Žádost Romany Franců, IČ 866 88 561, Příšovice 262 o pronájem nebytových
prostor – prodejny v Domě služeb čp. 42 v Příšovicích a schválení smlouvy o
pronájmu nebytových prostor
 Žádost MUDr. Romany Bačové o souhlas umístěním sídla společnosti
OFTALPRIMA na adrese Příšovice čp. 185 Zdravotní středisko Příšovice
 Obnova vybavení posilovny ve sportovní hale při ZŠ Příšovice
 Výběr komunální sekačky za nefunkční a neopravitelný stroj JD XS 155
 Projednání a schválení smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce akce pro
získání stavebního povolení s možností podání žádosti o dotaci z příslušného
vyhlášeného dotačního titulu projektu „Příšovice – seniorský bytový dům“
 Žádost
o finanční příspěvek na konání Příměstského
klubíku 2020 ve výši 3.000,-- Kč na klubová trička pro zúčastněné děti
 Žádost P
o bezplatný pronájem kabin a hřiště za účelem
konání Příměstského klubíku 2020 v termínu 06.07. - 10.07. 2020
 Pořízení akumulačních kamen do budovy hasičské zbrojnice čp. 208
 Projednání cenové nabídky TR Antoš s.r.o. na osazení prostoru okolí sochy sv.
Agáty mobiliářem – objednán v rozsahu dle upravené nabídky
 Prodej autobusové čekárny včetně demontáže a odvozu spol. Final s.r.o. , IČ 467
10 060 Příšovice čp. 177
 Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství a vzájemné
spolupráci na projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník
Příšovice –Svijany“
 Projednání a schválení dohody o postoupení smlouvy o dílo uzavřené dne
09.04.2019 na realizaci stavby „Úprava chodníku Příšovice – Svijany SO
112B.2.N“
 Žádost oddělení bojové přípravy 31. pluku radiační, chemické a biologické
ochrany o povolení výcviku na vodní ploše Malý Písečák dne 01.07.2020 od 8
do 15 hod.
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Informace starosty:
-

-

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Informace o pokračující opravě podlahy v kuchyni
sokolovny
Povodí Labe zahájeno řízení
o vydání závazného
stanoviska k záměru realizovat odstranění nánosů
v Příšovce ř. km 0,900 – 1,259
Končí pachtovní smlouvy na pozemky obce se společností
AgroRubín a.s. - zahájit proces obnovy smlouvy
Vybrat variantu vedení přístupu k ČOV
Průzkum investičních záměrů obce 2021 z MMR
Kronikář/kronikářka
Oprava řešení zpomalovacího retardéru
Do 30.6. oznámení o střetu zájmů

Usnesení UR č. 132/2020 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 133/2020 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Vyhlášení volného dne ředitelkou školy - volné dny 29.06. a 30.06.2020
Usnesení UR – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace Základní
škola Příšovice, okres Liberec bere na vědomí vyhlášení volného dne ředitelkou
školy - volné dny 29.06. a 30.06.2020.
2) Žádost spol. Bimont s.r.o., IČ 477 81 262 o souhlas se stavbou č. IV-12-4019069
LB-Příšovice-ppč. 110/131, kNN, SS101
Usnesení UR č. 134/2020 – Rada souhlasí se stavbou č. IV-12-4019069 LBPříšovice-ppč. 110/131, kNN, SS101 dle předložené dokumentace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3) Žádost Romany Franců, IČ 866 88 561, Příšovice 262 o pronájem nebytových
prostor – prodejny v Domě služeb čp. 42 v Příšovicích a schválení smlouvy o
pronájmu nebytových prostor
Přihlásila se k záměru čj. 767/2020/OU/254, záměr zveřejněn 28.05.2020 –
12.06.2020.
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Usnesení UR č. 135/2019 – Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor –
prodejny v čp. 42 v Příšovicích a schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor
uzavřenou s paní Romanou Franců, IČ 866 88 561, Příšovice 262 jako nájemcem od
16.06.2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4) Žádost MUDr. Romany Bačové o souhlas umístěním sídla společnosti
OFTALPRIMA na adrese Příšovice čp. 185 Zdravotní středisko Příšovice
Usnesení UR č. 136/2020 - Rada souhlasí s umístěním sídla společnosti
OFTALPRIMA na adrese Příšovice čp. 185 Zdravotní středisko Příšovice.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Obnova vybavení posilovny ve sportovní hale při ZŠ Příšovice
Rada provedla výběr vhodných posilovacích zařízení do posilovny v hale ZŠ.
Vybrán byl víceúčelový stroj typ Finnlo Autark 2200 dle předložené nabídky.
Usnesení UR č. 137/2020 – Rada schvaluje nákup víceúčelového stroje typu Finnlo
Autark 2200 dle předložené nabídky ve výši 44.150,--Kč včetně DPH a montáže.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Výběr komunální sekačky za nefunkční a neopravitelný stroj JD XS 155.
Kritériem výběru byl dieslový motor a možnost vyklápění /vyprazdňování koše do
kontejneru.
Z nabídky na současném trhu přichází v úvahu stroje značek Kioti, Iseky, Seco,
Wisconsin. Do užšího vyběru byly vybrány stroje Piraňa a Iseky.
7) Projednání a schválení smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce akce pro
získání stavebního povolení s možností podání žádosti o dotaci z příslušného
vyhlášeného dotačního titulu projektu „Příšovice – seniorský bytový dům“ ve výši
734.450,- Kč bez DPH
Usnesení UR č. 138/2020 – Rada schvaluje smlouvu o dílo na projekční a inženýrské
práce akce pro získání stavebního povolení s možností podání žádosti o dotaci
z příslušného vyhlášeného dotačního titulu projektu „Příšovice – seniorský bytový
dům“ se společností Project A plus s.r.o., IČ 288 28 089 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

8) Žádost
o finanční příspěvek na konání Příměstského
klubíku 2020 ve výši 3.000,-- Kč na klubová trička pro zúčastněné děti
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Usnesení UR č. 139/2020 – Rada schvaluje darovací smlouvu na finanční příspěvek ve
výši 3.000,--Kč pro P
na klubová trička pro děti, které se zúčastní
Příměstského klubíku 2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Žádost
o bezplatný pronájem kabin a hřiště za účelem
konání Příměstského klubíku 2020 v termínu 06.07. - 10.07. 2020
Usnesení UR č. 140/2020 – Rada schvaluje bezplatný pronájem kabin a hřiště za
účelem konání Příměstského klubíku 2020 v termínu 06.07. - 10.07. 2020.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Pořízení akumulačních kamen do budovy hasičské zbrojnice čp. 208
Bude poptána firma Elektrodružstvo Turnov - kamna M80AK – 8 kW včetně
montáže s podkladovým plechem, revizí a uvedení do provozu
Usnesení UR č. 141/2020 – Rada rozhodla pořídit akumulační kamna do budovy
hasičské zbrojnice čp. 208 , bude poptána firma Elektrodružstvo Turnov - kamna
M80AK – 8 kW včetně montáže s podkladovým plechem, revizí a uvedení do
provozu.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

11) Projednání cenové nabídky TR Antoš s.r.o. na osazení prostoru okolí sochy sv.
Agáty mobiliářem – objednán v rozsahu dle upravené nabídky
Usnesení UR č. 142/2020 – Rada schvaluje osazení prostoru okolí sochy sv. Agáty
mobiliářem – objednán v rozsahu dle upravené nabídky.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

12) Prodej autobusové čekárny včetně demontáže a odvozu spol. Final s.r.o. , IČ 467
10 060 Příšovice čp. 177
Usnesení UR č. 143/2020 – Rada schvaluje prodej autobusové čekárny včetně
demontáže a odvozu spol. Final s.r.o. , IČ 467 10 060 Příšovice čp. 177 ve výši
2.000,--Kč.
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0
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13) Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství a vzájemné
spolupráci na projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník
Příšovice –Svijany“
Usnesení UR č. 144/2020 – Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a
vzájemné spolupráci na projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610,
chodník Příšovice –Svijany“ s Obcí Svijany, IČ 006 71 908 a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

14) Projednání a schválení dohody o postoupení smlouvy o dílo uzavřené dne
09.04.2019 na realizaci stavby „Úprava chodníku Příšovice – Svijany SO 112B.2.N“
Usnesení UR č. 145/2020 – Rada schvaluje dohodu o postoupení smlouvy o dílo
uzavřené dne 09.04.2019 na realizaci stavby „Úprava chodníku Příšovice – Svijany
SO 112B.2.N“ s Obcí Svijany, IČ 006 71 908 jako postupitelem a společností
EUROVIA CS a.s., IČ 425 74 924 jako postoupenou stranou (zhotovitelem) a
pověřuje starostu podpisem dohody.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

15) Žádost oddělení bojové přípravy 31. pluku radiační, chemické a biologické
ochrany o povolení výcviku na vodní ploše Malý Písečák dne 01.07.2020 od 8 do 15
hod.
Usnesení UR č. 146/2020 – Rada souhlasí s pořádáním výcviku 31. pluku radiační,
chemické a biologické ochrany na vodní ploše Malý Písečák dne 01.07.2020 od 8 do
15 hod.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Informace starosty:
-

-

Informace o pokračující opravě podlahy v kuchyni
sokolovny
Povodí Labe zahájeno řízení
o vydání závazného
stanoviska k záměru realizovat odstranění nánosů
v Příšovce ř. km 0,900 – 1,259
Končí pachtovní smlouvy na pozemky obce se společností
AgroRubín a.s. - zahájit proces obnovy smlouvy
Vybrat variantu vedení přístupu k ČOV
Průzkum investičních záměrů obce 2021 z MMR
Kronikář/kronikářka
Oprava řešení zpomalovacího retardéru
Do 30.6. oznámení o střetu zájmů
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Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 01.07.2020 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: 22.06.2020
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