Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 20.10.2021 ve 16:00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Macášek J., Drbohlav, Hlava, Dlasková Hoření
Omluveni: Košek J.
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Žádost spol. RotaGroup s.r.o. týkající se vyjádření k projektové dokumentaci DSP
akce „Hala Příšovice“ investora AWP1 s.r.o., IČ 073 03 149
 Žádost TJ Sokol Příšovice (
o pronájem objektu sokolovny na účelem
konání sportovní akce dne 13.11.2021
 Žádost V
o pronájem části sokolovny (kuchyňka s jídelnou) za účelem
konání soukromou oslavy dne 29.1.2022
 Žádost ČRS Turnov, IČ 135 86 378 o pronájem sokolovny za účelem konání
kulturní akce dne 11.02.2022
 Žádost MUDr. Romana Palušáka o ukončení smlouvy o pronájmu pracoviště
gynekologa ze dne 18.01.2012 ke dni 30.11.2021 a informace o ukončení provozu
gynekologické ordinace v ZS Příšovice, zajištění zdravotní péče na pracovišti
v Turnově, případně v Českém Dubu
 Schválení pořízení týdenního stolního kalendáře o rozměrech 31x13,4 cm
v nákladu 200 ks za cenu cca 81,-- Kč s DPH + doprava + příprava a nafocení foto
obce/ks
 Žádost ředitelky MŠ Příšovice, okres Liberec, PO o schválení úprav sociálního
zařízení pro děti ve výši 50.000,--Kč včetně úhrady z rezervního fondu MŠ
 Projednání a schválení cenové nabídky Lukáše Holána týkající se opravy střechy
dvougaráže formou falcovaného plechu ve výši 82.742,--Kč bez DPH
 Projednání a schválení cenové nabídky na zpracování výkazu výměry pro potřeby
výběrového řízení na zhotovitele akce „Příšovická náves“ ve výši 25.000,--Kč
 Projednání a schválení kupní smlouvy – prodej vánoční dekorace s MK-Mont
Illuminations s.r.o., IČ 254 24 769 týkající se nákupu 25 ks LED světelného dekoru
8681 TB+SB/ČK včetně elektro materiálu ve výši 224.651,25 Kč bez DPH +
doprava
 Projednání a schválení dohody o poskytnutí slevy s O2 Czech Republic a.s., IČ
601 93 336
 Informace starosty
- Návrh Kroniky za rok 2020
- Jednání ohledně části pozemku p.č. 126/1 v k.ú. Příšovice s právním
zástupcem manželů
dne 01.11.2021 ve 12:00 hod.
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Usnesení UR č. 219/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 220/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Žádost spol. RotaGroup s.r.o. týkající se vyjádření k projektové dokumentaci DSP
akce „Hala Příšovice“ investora AWP1 s.r.o., IČ 073 03 149
Usnesení UR č. 221/2021 – Rada má k projektové dokumentaci DSP akce „Hala
Příšovice“ připomínky a požadavky dle vyjádření čj. 1300/2021/OU/60.1.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2) Žádost TJ Sokol Příšovice (
) o pronájem objektu sokolovny na účelem
konání sportovní akce dne 13.11.2021
Usnesení UR č. 222/2021 – Rada schvaluje bezplatné zapůjčení sokolovny za
účelem pořádání sportovní akce dne 13.11.2021, úhradu spotřebovaných energií,
schvaluje dohodu o pronájmu sokolovny uzavřenou s TJ Sokol Příšovice a
pověřuje starostu podpisem dohody za podmínky, že platná vládní opatření
budou realizaci akce tohoto povolovat a dodržení platných epidemiologických
opatření.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
3) Žádost
o pronájem části sokolovny (kuchyňka s jídelnou) za účelem
konání soukromou oslavy dne 29.01.2022
Usnesení UR č. 223/2021 – Rada schvaluje pronájem části sokolovny (kuchyňka
s jídelnou) za účelem konání soukromé oslavy dne 29.01.2022, úhradu
spotřebovaných energií, schvaluje dohodu o pronájmu sokolovny uzavřenou
s
a pověřuje starostu
podpisem dohody za podmínky, že platná vládní opatření budou realizaci akce
tohoto povolovat a dodržení platných epidemiologických opatření.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
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4) Žádost ČRS Turnov, IČ 135 86 378 o pronájem sokolovny za účelem konání
kulturní akce dne 11.02.2022
Usnesení UR č. 224/2021 – Rada schvaluje pronájem sokolovny za účelem konání
kulturní akce 11.02.2022, úhradu spotřebovaných energií, schvaluje dohodu o
pronájmu sokolovny uzavřenou s ČRS Turnov, IČ 135 86 378 a pověřuje starostu
podpisem dohody za podmínky, že platná vládní opatření budou realizaci akce
tohoto povolovat a dodržení platných epidemiologických opatření.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
5) Žádost MUDr. Romana Palušáka o ukončení smlouvy o pronájmu pracoviště
gynekologa ze dne 18.01.2012 ke dni 30.11.2021 a informace o ukončení provozu
gynekologické ordinace v ZS Příšovice, zajištění zdravotní péče na pracovišti
v Turnově, případně v Českém Dubu
Usnesení UR č. 225/2021 – Rada ukončuje na žádost nájemce MUDr. Romana
Palušáka smlouvu o pronájmu pracoviště gynekologa v ZS Příšovice ze dne
18.01.2012 ke dni 30.11.2021. Informace o ukončení provozu gynekologické
ordinace v ZS Příšovice a zajištění zdravotní péče zveřejnit na stránkách obce a
v místním rozhlase.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Schválení pořízení týdenního stolního kalendáře o rozměrech 31x13,4 cm
v nákladu 200 ks za cenu cca 81,-- Kč s DPH + doprava + příprava a nafocení foto
obce/ks
Usnesení UR č. 226/2021 – Rada schvaluje pořízení týdenního stolního kalendáře
o rozměrech 31x13,4 cm v nákladu 200 ks za cenu cca 81,-- Kč s DPH + doprava
+ příprava a nafocení foto obce/ks
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Žádost ředitelky MŠ Příšovice, okres Liberec, PO o schválení úprav sociálního
zařízení pro děti ve výši 50.000,--Kč včetně úhrady z rezervního fondu MŠ
Usnesení UR č. 227/2021 – Rada v postavení zřizovatele MŠ Příšovice, okres
Liberec, příspěvková organizace schvaluje úpravy sociálního zařízení pro děti ve
výši 50.000,--Kč včetně úhrady z rezervního fondu MŠ
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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8) Projednání a schválení cenové nabídky Lukáše Holána týkající se opravy střechy
dvougaráže formou falcovaného plechu ve výši 82.742,--Kč bez DPH
Usnesení UR č. 228/2021 – Rada schvaluje opravu střechy dvougaráže formou
falcovaného plechu ve výši 82.742,--Kč bez DPH dle cenové nabídky Lukáše
Holána.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
9) Projednání a schválení cenové nabídky na zpracování výkazu výměry pro potřeby
výběrového řízení na zhotovitele akce „Příšovická náves“ ve výši 25.000,--Kč
Usnesení UR č. 229/2021 – Rada schvaluje zpracování výkazu výměry pro potřeby
výběrového řízení na zhotovitele akce „Příšovická náves“ ve výši 25.000,--Kč
dle cenové nabídky Ing. Stanislava Pfeifera, IČ 669 90 491.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Projednání a schválení kupní smlouvy – prodej vánoční dekorace s MK-Mont
Illuminations s.r.o., IČ 254 24 769 týkající se nákupu 25 ks LED světelného dekoru
8681 TB+SB/ČK včetně elektro materiálu ve výši 224.651,25 Kč bez DPH +
doprava
Usnesení UR č. 230/2021 – Rada schvaluje kupní smlouvu – prodej vánoční
dekorace s prodávajícím MK-Mont Illuminations s.r.o., IČ 254 24 769 týkající se
nákupu 25 ks LED světelného dekoru 8681 TB+SB/ČK včetně elektro materiálu
ve výši 224.651,25 Kč bez DPH + doprava a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11) Projednání a schválení dohody o poskytnutí slevy s O2 Czech Republic a.s., IČ
601 93 336
Usnesení UR č. 231/2021 – Rada schvaluje dohodu o poskytnutí slevy s O2 Czech
Republic a.s., IČ 601 93 336 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
12) Informace starosty
- Návrh Kroniky za rok 2020
- Jednání ohledně části pozemku p.č. 126/1 v k.ú. Příšovice s právním
zástupcem manželů
dne 01.11.2021 ve 12:00 hod.
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Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 03.11.2021 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 15.12.2021 od
17,00 hod. v přísálí místní sokolovny.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Pavlína Dlasková Hoření
Podpis radní:

Datum vyhotovení zápisu: 25.10.2021
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