Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 14.12.2020 ve 10,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Macášek J., Dlasková Hoření, Košek J., Drbohlav, Hlava
Omluveni:
Program:



















Schválení programu
Kontrola plnění usnesení
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele v rámci ZZVZ (zjednodušené
podlimitní řízení) „Oprava místní komunikace v lokalitě Na Závodí – Příšovice“
včetně schválení Smlouvy o dílo č. 81/2020 týkající se díla „Oprava místní
komunikace v lokalitě Na Závodí – Příšovice“ a uzavření smlouvy
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2020 rozpočtu na rok 2020
Schválení oddávacích dnů na rok 2021
Změna ve vydávání stravenek Sodexo
Schválení plánu inventur na rok 2020
Informace týkající se narovnání vlastnických vztahů k části obecního pozemku
p.č. 127/1 v k.ú.
Projednání a schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o provedení stavby na akci
„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“
Žádost
o odkoupení
části obecního pozemku p.č. 954/1 v k.ú. Příšovice o rozměrech cca 2mx19m
v lokalite Na kovárně
Projednání a schválení darovací smlouvy se společností Kamax s.r.o., IČ 474 55
705 ve výši 5.000,-- Kč na nákup hasičského materiálu a vybavení pro SDH
Příšovice
Odstranění nevhodné zeleně v obci – kácení
Projednání nabídky Ing. Libora Kinčla, IČ 036 53 846 na činnost TDI akce
„Oprava místní komunikace v lokalitě Na Závodí – Příšovice“
Studie - Manipulační plocha u domů čp. 187, 188 a 189 zpracovaná projekční
kanceláří Ing. Dana Polcarová ve dvou variantách
Informace starosty:
- Realizace víceúčelového hřiště u ZŠ bude přerušena
vzhledem ke klimatickým podmínkám. Termín realizace se
dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č.
117D8210B5637 posouvá na 5/2021.
- Oprava fasády ZŠ bude letos dokončena. Hala se bude
opravovat příští rok.
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Realizace bezdrátového rozhlasu v obci - letos budou
namontovány tlampače. Oživení proběhne v průběhu 12/2021.
Oprava balkónů v DPS bude letos dokončena.
Zahájení sběrného dvora v sobotu dne 9.1.2021 v
třítýdenních intervalech, zajištění tel. čísla pro komunikaci

Usnesení UR č. 257/2020 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 258/2020 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele v rámci ZZVZ „Oprava místní
komunikace v lokalitě Na Závodí – Příšovice“ a uzavření smlouvy
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele ZZVZ „Oprava místní komunikace
v lokalitě Na Závodí - Příšovice“ , uchazeče EUROVIA CS a.s., IČ 452 74 924,
se sídlem Praha Michle, U Michelského lesa 158/2, za nabídkovou cenu
4.680.753,70 Kč bez DPH a schválení smlouvy o dílo č. 81/2020 „Oprava
místní komunikace v lokalitě Na Závodí - Příšovice“ mezi Obcí Příšovice a
společností EUROVIA CS a.s., IČ 452 74 924, se sídlem Praha Michle, U
Michelského lesa 158/2
Usnesení UR č. 259/2020 - Rada rozhodla o výběru dodavatele v rámci ZZVZ
„Oprava místní komunikace v lokalitě Na Závodí – Příšovice“, uchazeče
EUROVIA CS a.s., IČ 452 74 924, se sídlem Praha Michle, U Michelského lesa
158/2, za nabídkovou cenu 4.680.753,70 Kč bez DPH, 5.663.711,98 Kč s DPH
a schvaluje smlouvu o dílo č. 81/2020 „Oprava místní komunikace v lokalitě Na
Závodí - Příšovice“ mezi Obcí Příšovice a společností EUROVIA CS a.s., IČ
452 74 924, se sídlem Praha Michle, U Michelského lesa 158/2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2020 rozpočtu na rok 2020
Usnesení UR č. 260/2020 - Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020
rozpočtu obce na rok 2020 – vyčíslení RZ: Příjmy -1.575.747,70 Kč, Výdaje 0,-Kč, Financování 1.575.747,70 Kč ve členění dle přílohy.
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Proti: 0

Zdržel se:

0

3) Schválení oddávacích dnů na rok 2021
Usnesení UR č. 261/2020 – Rada schvaluje oddávací dny na rok 2021 dle
přílohy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
4) Změna ve vydávání stravenek Sodexo s tím, že příspěvek bude zahrnut v platu
zaměstnance
Usnesení UR č. 262/2020 – Rada schvaluje změnu ve vydávání stravenek Sodexo
od 01.01.2021 s tím, že příspěvek na stravování bude zahrnut v platu
zaměstnance.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
5) Schválení plánu inventur na rok 2020
Zahájení inventur dne 04.01.2021 a ukončení 18.01.2021
S plánem byli seznámeni zastupitelé na veřejném jednání ZO dne 02.12.2020.
Usnesení UR č. 263/2020 – Rada schvaluje plán inventur na rok 2020 a
jmenování členů inventarizačních komisí pro provedení inventarizace majetku
obce se stavem k 31.12.2020 dle přílohy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Informace týkající se narovnání vlastnických vztahů k části obecního pozemku
p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice
Obec zastupuje v této záležitosti na základě plné moci advokátní kancelář
Spolak. Přítomní byli seznámeni s textem odpovědi na dopis od
ze
dne 23.11.2020
Usnesení UR č. 264/2020 – Rada souhlasí s textem odpovědi advokátní kanceláře
SPOLAK zastupující obec v záležitosti narovnání vlastnických vztahů k části
obecního pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice na dopis od N
ze dne
23.11.2020.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
7) Projednání a schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o provedení stavby na akci
„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“
Dodatek ponižuje celkové náklady díla o 6.750,00 Kč bez DPH.
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Usnesení UR č. 265/2020 – Rada schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o
provedení stavby na akci „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje
(vč. mostních objektů)“, dodatek ponižuje celkové náklady díla o 6.750,00 Kč
bez DPH, cena díla po započtení ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny
za méněpráce) včetně DPH činí 1.004.497,15Kč a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
8) Žádost
o odkoupení
části obecního pozemku p.č. 954/1 v k.ú. Příšovice o rozměrech cca 2mx19m
v lokalitě Na kovárně.
Usnesení UR č. 266/2020 – Rada projednala žádost
o odkoupení části obecního pozemku p.č.
954/1 v k.ú. Příšovice o rozměrech cca 2mx19m v lokalitě Na Kovárně,
nedoporučuje prodej části pozemku dle žádosti z důvodu nutného zachování
přístupu k sousednímu pozemku
a také v souvislosti
s budoucí rekonstrukcí tohoto prostoru a postupuje zastupitelstvu obce
k finálnímu rozhodnutí.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
9) Projednání a schválení darovací smlouvy se společností Kamax s.r.o., IČ 474
55 705 ve výši 5.000,-- Kč na nákup hasičského materiálu a vybavení pro SDH
Příšovice
Usnesení UR č. 267/2020 – Rada schvaluje uzavření darovací smlouvy se
společností Kamax s.r.o., IČ 474 55 705 ve výši 5.000,-- Kč na nákup hasičského
materiálu a vybavení pro SDH Příšovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Odstranění nevhodné zeleně v obci – kácení
Obec připravuje povolení kácení přestárlých a nebezpečných stromů v parku.
Usnesení UR č. 268/2020 – Rada požaduje zpracovat alternativní osazovací
projekty pro novou výsadbu v parku. Starosta poptá firmy ke zpracování nabídek.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11) Projednání nabídky Ing. Libora Kinčla, IČ 036 53 846 na činnost TDI akce
„Oprava místní komunikace v lokalitě Na Závodí – Příšovice“
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Usnesení UR č. 269/2020 – Rada schvaluje nabídku Ing. Libora Kinčla, IČ 036
53 846 na činnost TDI akce „Oprava místní komunikace v lokalitě Na Závodí –
Příšovice“ .
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
12) Studie - Manipulační plocha u domů čp. 187, 188 a 189 zpracovaná projekční
kanceláří Ing. Dana Polcarová ve dvou variantách
Varianty byly široce konzultovány se správci příslušných PD. Jako nejvýhodnější
byla odsouhlasena varianta č.2. Na tuto variantu bude předložena cenová nabídka
na zpracování PD a inženýring
Usnesení UR č. 270/2020 – Rada schvaluje variantu č. 2 studie - Manipulační
plocha u domů čp. 187, 188 a 189 zpracovaná projekční kanceláří Ing. Dana
Polcarová a požaduje předložení cenové nabídky na zpracování PD a inženýring.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
13) Informace starosty:
- Realizace víceúčelového hřiště u ZŠ bude přerušena
vzhledem ke klimatickým podmínkám. Termín realizace se
dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č.
117D8210B5637 posouvá na 5/2021.
- Oprava fasády ZŠ bude letos dokončena. Hala se bude
opravovat příští rok.
- Realizace bezdrátového rozhlasu v obci - letos budou
namontovány tlampače. Oživení proběhne v průběhu 12/2021.
- Oprava balkónů v DPS bude letos dokončena.
- Zahájení sběrného dvora v sobotu dne 9.1.2021 v
třítýdenních intervalech, zajištění tel. čísla pro komunikaci
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 13.01.2021 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 24.02.2021 od
17,00 hod. v přísálí místní sokolovny.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:
Datum vyhotovení zápisu: 20.12.2020
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Jan Košek DiS.
Podpis místostarosty :

