Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 06.10.2021 ve 16:00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Macášek J., Drbohlav, Košek J., Hlava, Dlasková Hoření
Omluveni:

Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Připomínka
ohledně sekání kolem PD čp. 176
 Žádost SDH Příšovice o bezplatný pronájem sokolovny za účelem konání taneční
zábavy dne 27.11.2021
 Žádost
o souhlas s napojením pozemku zámkovou
dlažbou s místní komunikací přes pozemek obce
 Žádost spol. Baltaxia Investments s.r.o., IČ 273 01 231 o souhlas s umístění
orientačních „totemů“ u vjezdu do areálu firmy umístěných na pozemku p.č.
2842/1 v k.ú. Příšovice, který sousedí s obecními pozemky
 Projednání výsledku šetření komise pro životní prostředí o napojení RD na
podtlakovou kanalizaci vybudovanou a financovanou z dotačních prostředků
 Projednání cenové nabídky Ing. Radka Zahradníka, IČ 868 22 136 na zpracování
projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DSÚSŘ) přípojky
splaškové kanalizace a vodovodního řádu do prostoru písečných jezer
 Žádosti spol. RotaGroup,, IČ 279 67 344 o vyjádření k projektové dokumentaci
pro stavební povolení akce „Hala Příšovice“ v prostoru bývalé panelárny, nyní ve
vlastnictví firmy Awenor
 Žádost spol. Chronos Club s.r.o., IČ 050 92 884 ohledně odběru elektrické energie
pro karavanová stání
 Schválení pořádání akce „Rozsvěcení vánočního stromu“ dne 26.11.2021 od
17:00 hod. s organizačním doladěním ohledně vládních covidových opatření
 Schválení finančního příspěvku ve výši 5.000,--Kč pro pěveckou skupiny My
Gospel na konání adventního koncertu dne 3.12.2021 od 18:00 hod. v kapli sv.
Václava
 Projednání výzvy / návrhu na mimosoudní řešení ve věci vznesených nároků
manželů
, vlastníků sousedního pozemku p.č. 127/3 na část pozemku
obce p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice
 Projednání a schválení přijetí dotace na akci „Oprava místních komunikací
v lokalitě na Závodí v obci Příšovice“ ve výši 4.530.969,- Kč
 Projednání a schválení Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování
 Zastupitelstvo nepřijalo usnesení (nebylo rozhodnuto, protože pro návrhy nebylo
dostatek hlasů) v bodech č. 8 a podnět ke změně ÚP č. 7
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Informace starosty
- Sdružení Český Ráj – prezentace nabídky na zajištění informačních tabulí
v obci a okolí
- Oprava střechy dvougaráže
- Návrh Kroniky za rok 2020
- Vstupní systém spol. IT Business na multifunkční hřiště

Usnesení UR č. 204/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 205/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Připomínka
ohledně sekání kolem PD čp. 176
Projednáno s vedoucí údržby obce
Při sekání vhodným odcloněním zamezit možnému znečištění zaparkovaných aut,
případně informovat majitele o plánované údržbě a přeparkování aut
2) Žádost SDH Příšovice o bezplatný pronájem sokolovny za účelem konání taneční
zábavy dne 27.11.2021
Usnesení UR č. 206/2021 – Rada schvaluje bezplatné zapůjčení sokolovny za
účelem pořádání veřejné kulturní akce dne 27.11.2021, úhradu spotřebovaných
energií, schvaluje dohodu o pronájmu sokolovny uzavřenou s SDH Příšovice a
pověřuje starostu podpisem dohody za podmínky, že platná vládní opatření
budou realizaci akce tohoto povolovat a dodržení platných epidemiologických
opatření.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
3) Žádost
o souhlas s napojením pozemku zámkovou
dlažbou s místní komunikací přes pozemek obce
Usnesení UR č. 207/2021 – Rada souhlasí s napojením pozemku p.č. 279/4
zámkovou dlažbou s místní komunikací na p.p.č. 952/1 přes pozemek obce p.č.
279/6, vše v k.ú. Příšovice dle předloženého zákresu.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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4) Žádost spol. Baltaxia Investments s.r.o., IČ 273 01 231 o souhlas s umístění
orientačních „totemů“ u vjezdu do areálu firmy umístěných na pozemku p.č.
2842/1 v k.ú. Příšovice, který sousedí s obecními pozemky
Usnesení UR č. 208/2021 – Rada souhlasí s umístění orientačních „totemů“ u
vjezdu do areálu firmy umístěných na pozemku p.č. 2842/1 v k.ú. Příšovice, který
sousedí s obecními pozemky dle předložené situace.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Projednání výsledku šetření komise pro životní prostředí o napojení RD na
podtlakovou kanalizaci vybudovanou a financovanou z dotačních prostředků.
Majitelé RD jež nejsou napojeni budou osloveni dopisem
Usnesení UR č. 209/2021 – Rada projednala výsledek šetření komise pro životní
prostředí o napojení RD na podtlakovou kanalizaci vybudovanou a financovanou
z dotačních prostředků. Majitelé RD, kteří nejsou napojeni, budou osloveni
dopisem
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Projednání cenové nabídky Ing. Radka Zahradníka, IČ 868 22 136 na zpracování
projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DSÚSŘ) přípojky
splaškové kanalizace a vodovodního řádu do prostoru písečných jezer
Usnesení UR č. 210/2021 – Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. Radka
Zahradníka, IČ 868 22 136 na zpracování projektové dokumentace pro sloučené
územní a stavební řízení (DSÚSŘ) přípojky splaškové kanalizace a vodovodního
řádu do prostoru písečných jezer – DSÚSŘ ve výši 185.000,--Kč bez DPH,
dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek ve výši 22.500,--Kč bez DPH
a inženýrská činnost stoky, řadu a přípojek včetně podání žádosti o vydání
příslušného povolení 60.000,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Žádosti spol. RotaGroup,, IČ 279 67 344 o vyjádření k projektové dokumentaci
pro stavební povolení akce „Hala Příšovice“ v prostoru bývalé panelárny, nyní ve
vlastnictví firmy Awenor
Usnesení UR č. 211/2021 – Rada se shodla na konceptu vyjádření čj.
1300/2021/OU/60.1 dle přílohy, které neodporuje uzavřené smlouvě o spolupráci.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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8) Žádost spol. Chronos Club s.r.o., IČ 050 92 884 ohledně odběru elektrické energie
pro karavanová stání
Smluvní ošetření dodávky elektrické energie - po projednání obec uzavře smlouvu
o dodávce el. energie na rok 2022 z el. sloupku v majetku obce do areálu spol.
Chronos Club s.r.o. pro potřeby karavanového stání a objektu stánku za
předpokladu dodání rozhodnutí či jiného opatření stavebního úřadu umožňující
realizace rozvodu el. en. včetně stavby pilířků a rozhodnutí stavebního úřadu o
možnosti zřízení karavanového stání či kempu
Usnesení UR č. 212/2021 – Rada rozhodla následovně – smluvní ošetření dodávky
elektrické energie - po projednání obec uzavře smlouvu o dodávce el. energie na
rok 2022 z el. sloupku v majetku obce do areálu spol. Chronos Club s.r.o. pro
potřeby karavanového stání a objektu stánku za předpokladu dodání rozhodnutí či
jiného opatření stavebního úřadu umožňující realizace rozvodu el. en. včetně
stavby pilířků a rozhodnutí stavebního úřadu o možnosti zřízení karavanového
stání či kempu
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
9) Schválení pořádání akce „Rozsvěcení vánočního stromu“ dne 26.11.2021 od
17:00 hod. s organizačním doladěním ohledně vládních covidových opatření
Usnesení UR č. 213/2021 – Rada schvaluje pořádání akce „Rozsvěcení vánočního
stromu“ dne 26.11.2021 od 17:00 hod. s organizačním doladěním ohledně
vládních covidových opatření.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Schválení finančního příspěvku ve výši 5.000,--Kč pro pěveckou skupiny My
Gospel na konání adventního koncertu dne 3.12.2021 od 18:00 hod. v kapli sv.
Václava
Usnesení UR č. 214/2021 – Rada schvaluje finanční příspěvku ve výši 5.000,--Kč
pro pěveckou skupiny My Gospel na konání adventního koncertu dne 3.12.2021
od 18:00 hod. v kapli sv. Václava
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11) Projednání výzvy / návrhu na mimosoudní řešení ve věci vznesených nároků
manželů
vlastníků sousedního pozemku p.č. 127/3 na část pozemku
obce p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 215/2021 – Rada rozhodla postoupit výzvu / návrh na mimosoudní
řešení ve věci vznesených nároků manželů
, vlastníků sousedního
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pozemku p.č. 127/3 na část pozemku obce p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice právnímu
zástupci obce k projednání s právním zástupcem manželů
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
12) Projednání a schválení přijetí dotace na akci „Oprava místních komunikací
v lokalitě na Závodí v obci Příšovice“ ve výši 4.530.969,- Kč
Usnesení UR č. 216/2021 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 4.530.969,--Kč
dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D8210A7674 z MMR ČR na projekt
„Oprava místních komunikací v lokalitě na Závodí v obci Příšovice“
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
13) Projednání a schválení Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování
Záměr uzavřít smlouvu pro umístění Z-Boxu čj. 1139/2021/OU/254 zveřejněn od
20.07.2021 do 04.08.2021.
K záměru se přihlásila dne 02.08.2021 spol. Zásilkovna s.r.o., IČ 284 08 306
Usnesení UR č. 217/2021 – Rada schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění ZBoxu a spolupráci při jeho provozování s provozovatelem Zásilkovna s.r.o., IČ 284
08 306, se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12, Libeň a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
14) Zastupitelstvo nepřijalo usnesení (nebylo rozhodnuto, protože pro návrhy nebylo
dostatek hlasů) v bodech č. 8 a podnět ke změně ÚP č. 7
Tyto body budou opětovně zařazeny na program jednání dalšího zastupitelstva
včetně projednání finanční podpory obcí postižených tornádem
Usnesení UR č. 218/2021 – Rada zařadí opětovně na program jednání dalšího
zastupitelstva bod č. 8, podnět ke změně ÚP č. 7 a projednání finanční podpory
obcí postižených tornádem.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
15) Informace starosty
- Sdružení Český Ráj – prezentace nabídky na zajištění informačních tabulí
v obci a okolí
- Oprava střechy dvougaráže
- Návrh Kroniky za rok 2020
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Vstupní systém spol. IT Business na multifunkční hřiště

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 20.10.2021 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:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 11.10.2021
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