Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 15.07.2020 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
 Projednání a schválení smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat
elektřinu do elektrizační sítě s kupujícím E.ON Energie a.s.
 Žádost ZLS s.r.o., IČ 254 41 281 o schválení upraveného projektu cesty pro
pozemek 456/12 v k.ú. Příšovice
 Projednání a schválení dohody o pronájmu objektu sokolovny čp. 145
v Příšovicích s GRUPO Antolin s.r.o., IČ 267 02 436 dne 24.10.2020 za účelem
konání sportovní akce
 Nabídka
na
darování podílu ve výši 2/25 pozemku p.č. 407/28 a p.č. 406/47, oba v k.ú.
Příšovice a postoupení ZO k projednání
 Projednání cenové nabídky spol. EUROVIA CS a.s., IČ 452 74 924 na opravu
asfaltového krytu o ploše 125m2 a zrušení zpomalovacího prahu u mostu
k Písečáku ve výši 61.370,-- Kč bez DPH
 Odsouhlasení textace kroniky za rok 2019, ukončení činnosti kronikářky Hany
Pecinové
 Nákup komunální sekacího traktoru
 Obsazení uvolněného bytu č. 302 o velikosti 1+0 v DPS Příšovice s nástupem od
01.08.2020
 Schválení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 302 v DPS s nájemcem paní







Vypovězení smlouvy o poskytování služeb ze dne 27.03.2018 – MOORE Czech
republic s.r.o.
Projednání a schválení smlouvy o poskytování poradenských služeb souvisejících
s dodržováním GDPR s poradcem Radkem Pomije od 1.7.2020
Projednání Dohody o skončení smlouvy „Smlouva o poskytování služeb“ za
úplatu se spol MOORE Czech republic s.r.o.
Rozhodnutí o zahájení rekonstrukce dešťové kanalizace dle nabídky Libora
Endrycha, IČ 148 06 380 a realizace první etapy
Nákup stojanů na dezinfekci rukou
Souhlas s provedením údržby elektrického hlavního vedení v PD čp. 187 dle
cenové nabídky Františka Konečného, IČ 718 29 563
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Projednání nabídky na koupi pozemku p.č. 213/3 v k.ú. Příšovice v majetku SVS
o výměře 438 m2 a postoupení ZO k projednání
Nabídka letního Kina na kolečkách dne 15.08.2020 na trávníkovém hřišti
Informace starosty:
- Vedoucí údržby paní Dlasková Hoření služební mobil
725 732 233, zveřejnit na stránkách obce
- MMR doporučilo projekt multifunkčního hřiště u ZŠ
k poskytnutí dotace ve výši 2.431. 279,- Kč
- Odtranění závad z kontroly BOZP - místostarosta
- Tvorba koncepce GWJ na úseku Příšovice – Písečák

Usnesení UR č. 147/2020 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 148/2020 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Projednání a schválení smlouvy o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat
elektřinu do elektrizační sítě s kupujícím E.ON Energie a.s.
Usnesení UR č. 149/2020 – Rada schvaluje uzavření smlouvy o dodávce elektřiny
s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační sítě s E.ON Energie a.s., IČ 260
78 201 jako kupujícím a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2) Žádost ZLS s.r.o., IČ 254 41 281 o schválení upraveného projektu cesty pro
pozemek 456/12 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 150/2020 - Rada nesouhlasí se záborem obecního pozemku p.č.
472/67 a jeho využitím pro stavbu budoucí komunikace do nového areálu. Obec bude
ve vazbě na budoucí záměr stavby garáží a odvodnění děšťových vod kontaktovat
projektantku komunikace (Agral plast) z důvodu projekční přípravy odvodnění
pozemku do vodoteče.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3) Projednání a schválení dohody o pronájmu objektu sokolovny čp. 145
v Příšovicích s GRUPO Antolin s.r.o., IČ 267 02 436 dne 24.10.2020 za účelem
konání sportovní akce
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Usnesení UR č. 151/2020 – Rada schvaluje komerční zapůjčení sokolovny za
účelem pořádání sportovní akce dne 24.10.2020, schvaluje dohodu o pronájmu
sokolovny uzavřenou s GRUPO Antolin Turnov s.r.o., IČ 267 02 436 a pověřuje
starostu podpisem dohody za podmínky, že platná vládní opatření budou realizaci
tohoto druhu akce povolovat.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
4) Nabídka
na darování
podílu ve výši 2/25 pozemku p.č. 407/28 a p.č. 406/47, oba v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 152/2020 - Rada souhlasí s darováním podílů ve výši 2/25 pozemku
407/28 a p.č. 406/47 obci Příšovice, doporučuje jeho schválení a postupuje nabídku
k projednání zastupitelstvu obce.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Projednání cenové nabídky spol. EUROVIA CS a.s., IČ 452 74 924 na opravu
asfaltového krytu o ploše 125m2 a zrušení zpomalovacího prahu u mostu k Písečáku
ve výši 61.370,-- Kč bez DPH
Usnesení UR č. 153/2020 – Rada schvaluje opravu asfaltového krytu o ploše 125m2
a zrušení zpomalovacího prahu u mostu k Písečáku ve výši 61.370,-- Kč bez DPH
dle cenové nabídky spol. EUROVIA CS a.s., IČ 452 74 924.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Odsouhlasení textace kroniky za rok 2019
Vzhledem k požadavku o ukončení činnosti kronikářky obce paní H
byla oslovena paní
která nabídku přijala. S
uzavřen pracovní poměr s tím, že do konce roku bude spolupracovat s paní
na předání agendy.
Usnesení UR č. 154/2020 – Rada souhlasí s textací kroniky za rok 2019.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

bude

7) Nákup komunální sekacího traktoru
Rada ukončila výběrové řízení a jako nejvýhodnější nabídku z hlediska ceny, servisu,
užitné hodnoty vybrala traktor typu VV3651 – Pirana, výrobce Wisconsin Prostějov
s mechanismem výškového výklápění koše.
Z nabídek firem Wisconsin Engineering …..431.171,--Kč bez DPH, MM Technika
Libuň………..399.999,--Kč bez DPH, Traktory Kolín…………398.599,--Kč bez
DPH, Gentlemans Tools Turnov, byla ekonomicky nejvýhodnější nabídka ve výši
327.998,-- Kč bez DPH firmy Gentlemans Tools s.r.o., IČ 025 76 074.
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Nákup sekacího traktoru je náhrada za neopravitelný traktor JD.
Usnesení UR č. 155/2020 – Rada schvaluje nákup traktor typu VV3651 – Pirana,
výrobce Wisconsin Prostějov s mechanismem výškového výklápění koše ve výši
327.998,--Kč bez DPH dle cenové nabídky firmy Gentlemans Tool s.r.o., IČ 025
76 074 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

8) Obsazení uvolněného bytu č. 302 o velikosti 1+0 v DPS Příšovice s nástupem od
01.08.2020
Na základě sociálního šetření bylo stanoveno následující pořadí:
1.
2.
3.
Usnesení UR č. 156/2020 – Rada vybrala do DPS pro obsazení bytu č. 302 (1+0)
žadatele v následujícím pořadí:
1.
2.
3.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
9) Schválení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 302 v DPS s nájemcem
Usnesení UR č. 157/2020 – Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 302 (1+0) v DPS s paní
a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
10) Vypovězení smlouvy o poskytování služeb ze dne 27.03.2018 – MOORE Czech
republic s.r.o.
Usnesení UR č. 158/2020 – Rada schvaluje vypovězení smlouvy o poskytování
služeb ze dne 27.03.2018 – MOORE Czech republic s.r.o. ke dni 30.06.2020.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
11) Projednání a schválení smlouvy o poskytování poradenských služeb
souvisejících s dodržováním GDPR s poradcem Radkem Pomije od 01.07.2020
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Usnesení UR č. 159/2020 – Rada schvaluje uzavření smlouvy o poskytování
poradenských služeb souvisejících s dodržováním GDPR s poradcem Radkem
Pomije, IČ 705 06 728 od 1.7.2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy a dalších
náležitostí s tím souvisejících.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

V souvislosti s výpovědí smlouvy s firmou MOORE ke dni 30.6.2020 požaduje
spol. MOORE Czech republic s.r.o. uzavření Dohody o skončení smlouvy „Smlouva
o poskytování služeb“ za úplatu
Usnesení UR č. 160/2020 – Rada nesouhlasí s uzavřením Dohody o skončení
smlouvy „Smlouva o poskytování služeb“ ohledně platby z důvodu, že sankce nejsou
uvedeny ve smlouvě.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
12) Rozhodnutí o zahájení rekonstrukce dešťové kanalizace dle nabídky Libora
Endrycha, IČ 148 06 380
V první etapě budou zealizovány úseky A na základě objednávky
Usnesení UR č. 161/2020 – Rada schvaluje zahájení rekonstrukce dešťové kanalizace
dle nabídky Libora Endrycha, IČ 148 06 380 a realizaci první etapy úseku A na
základě objednávky.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0

13) Nákup stojanů na dezinfekci rukou
Zdravotní středisko bude vybaveno 2 kusy nástěnných zařízení
Usnesení UR č. 162/2020 – Rada schvaluje nákup stojanů na dezinfekci rukou do
DPS a na OÚ a vybavení zdravotního střediska 2 kusy nástěnných zařízení na
dezinfekci rukou.
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

14) Souhlas s provedením údržby elektrického hlavního vedení v PD čp. 187 dle
cenové nabídky Františka Konečného, IČ 718 29 563
Usnesení UR č. 163/2020 – Rada schvaluje provedení údržby elektrického hlavního
vedení v PD čp. 187 dle cenové nabídky Františka Konečného, IČ 718 29 563 ve
výši 10.600,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:0
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15) Projednání nabídky na koupi pozemku p.č. 213/3 v k.ú. Příšovice v majetku SVS
o výměře 438 m2 a postoupení ZO k projednání
Usnesení UR č. 164/2020 - Rada souhlasí s koupí pozemku p.č. 213/3 v k.ú.
Příšovice v majetku SVS o výměře 438 m2, doporučuje ZO schválení této nabídky a
postupuje ji ZO ke schválení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
16) Nabídka letního Kina na kolečkách dne 15.08.2020 na trávníkovém hřišti
Zajištění občerstvení bude nabídnuto spolkům v obci SDH, TJ Sokol, ČZS, a dalším
dle jejich zájmu
Usnesení UR č. 165/2020 – Rada schvaluje pořádání letního Kina na kolečkách dne
15.08.2020 na trávníkovém hřišti v Příšovicích. O titulu, který se bude promítat,
rozhodnou občané v anketě umístěné na stránkách obce a facebooku obce. Zajištění
občerstvení bude nabídnuto spolkům v obci SDH, TJ Sokol, ČZS, a dalším dle jejich
zájmu
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Zdržel se:0

Proti: 0

17) Informace starosty:
-

Vedoucí údržby paní Dlasková Hoření služební mobil
725 732 233, zveřejnit na stránkách obce
MMR doporučilo projekt multifunkčního hřiště u ZŠ
k poskytnutí dotace ve výši 2.431. 279,- Kč
Odtranění závad z kontroly BOZP - místostarosta
Tvorba koncepce GWJ na úseku Příšovice – Písečák

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 29.07.2020 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: 20.07.2020
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