Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice

Zápis č. 1/2021
z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 24.02.2021 od 17.00 hodin
v přísálí místní sokolovny v Příšovicích čp. 145
Přítomni: dle prezenční listiny – 12 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Bukvicová Ing., Košek Ladislav, Vilhelm Jiří – příchod v 17:13hod.
Host: zástupce AK Spolak JUDr. Malá
Neomluveni: -1)
Zahájení
Uvítání zastupitelů, přítomných obyvatel Příšovic, přizvaného zástupce AK Spolak.
Zasedání se koná za dodržení přísných hygienických a protiepidemických opatření.
Upozornění na vypnutí mobilních telefonů během jednání zastupitelstva, aby nenarušovaly jeho průběh.
Jednání zastupitelstva obce se řídí platným jednacím řádem schváleným UZ č. 6/2019. Z jednání bude
pořizován zvukový záznam pro potřeby zápisu ze zasedání.
2)
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ustanovení zapisovatele Jan Košek
Ustanovení ověřovatelů zápisu – Jan Christov, Jaroslav Macášek
Usnesení UZ č. 1/2021 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Jana Koška a jako
ověřovatele zápisu Jana Christova a Jaroslava Macáška.
Hlasování
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 2 – Košek Jan, Macášek Jaroslav
Usnesení přijato.
Schválení programu zasedání
Program zasedání zastupitelstva byl v intencích zákona o obcích zveřejněn od 17.02.2021 do 24.02.2021 na
úřední desce, webových stránkách obce a v hlášení místního rozhlasu. Podklady k jednotlivým
projednávaným bodům programu byly od 17.02.2021 k dispozici zastupitelům přes informační portál. Do
dnešního dne nebyly ze strany zastupitelů doručeny písemné nebo ústní připomínky k těmto dokumentům či
návrhy na jejich doplnění včetně programu jednání.
Program :
1) Zahájení
2) Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Zpráva o jednání Rady
5) Projednání návrhu na bezúplatný převod části pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice
6) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6 rozpočtu na rok 2020
7) Schválení výsledku inventur za rok 2020 včetně návrhu na vyřazení majetku
8) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č. IZ12-4000412/VB/1 – kabelové vedení NN pro čp. 10
9) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojka pro RD čp. 20
10) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojka pro čp. 158
11) Projednání žádosti o prodej části obecního pozemku p.č. 954/1 v k.ú. Příšovice
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12) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/161 v k.ú.
Příšovice
13) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 118/5 v k.ú. Příšovice
14) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/160 v k.ú.
Příšovice
15) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemků p.č. 2883 a p.č. 112/2, oba
v k.ú. Příšovice
16) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 2882 v k.ú. Příšovice
17) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací čj. OL/180/2021 související se
stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever ( k průmyslové zóně)“
18) Projednání a schválení vydání vyhlášky č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
19) Projednání zpráv finančního výboru za rok 2020
20) Projednání výroční zprávy za rok 2020
21) Informace starosty
22) Diskuse
23) Závěr
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu jednání. Následně bylo hlasováno o navrženém programu
jednání.
Usnesení UZ č. 2/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva dle pozvánky
zveřejněné od 17.02.2021 do 24.02.2021 včetně.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
Příchod zastupitele Jiřího Vilhelma v 17:13hod. – počet přítomných zastupitelů je nyní 13.
3)
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání ZO č. 4/2020 ze dne 02.12.2020
Zápis z tohoto zastupitelstva byl podepsán ověřovateli panem Christovem a Macáškem dne 11. a
14.12.2020, zveřejněn na ÚD od 14.12.2020 do 29.12.2020. Ze strany zastupitelů nebyly proti zápisu
vzneseny námitky. Na základě usnesení zastupitelstva byly podepsány a distribuovány smlouvy (11 smluv)
pod číslem usnesením UZ č. 60, 62-70/2020. Zápis umístěn na stránkách obce.
Usnesení UZ č. 3/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
prezentovanou starostou obce.
Hlasování
Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
4) Zpráva o jednání Rady od veřejného jednání ZO č. 4 ze dne 02.12.2020
Zápisy z jednání Rady jsou pravidelně anonymizovány a zveřejňovány na stránkách obce v záložce
Obec/Zastupitele/Zápisy z jednání Rady. Kdo má zájem, může se s nimi seznámit. Rada se sešla po jednání
ZO č. 4/2020 celkem 4 krát, a to 14.12.2020, 13.1., 27.1. a 17.2.2021.
Usnesení UZ č. 4/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o jednání rady prezentovanou starostou
obce.
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Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:

0

5) Projednání návrhu na bezúplatný převod části pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice
Starosta seznámil přítomné s požadavkem manželů
a souvisejících okolnostech.
Zástupce AK Spolak p. Malá seznámila přítomné s právním názorem, fakty a následky týkající se vydržení
pozemku užívaného manželi
O vydržení rozhoduje soud. Zapsaný stav v KN má přednost
před vším ostatním. Lze řešit z moci úřední v součinnosti s katastrem nemovitostí.
Vystoupila paní
a vysvětlila postoje své a svého manžela a jejich pohled na věc.
Pozemky koupili a užívali. Při zaměření revitalizaci Příšovky se zjistilo, že hranice jsou posunuté.
Zahájena rozprava – starosta vyjádřil střet zájmů, byl dán prostor ostatním zastupitelům k vyjádření.
Kotrba by byl pro, nemá problém
Hlava dohoda všech tří vlastníků přes KN, Najman nesouhlasí, náprava faktické chyby katastrem
Macášek J. nesouhlasí, jedině prodej, v obci museli ostatní občané obce užívané pozemky obce odkoupit,
pozemek může obec využít
Dlasková Hoření - vůči ostatním občanům to není spravedlivé, prověření katastrem je cesta k nápravě
JUDr. Malá – nelze předjímat rozhodnutí soudu o vydržení ani rozhodnutí KN o nápravě
Vilhelm – sám má zkušenosti s nesrovnalostmi v KN
Starosta - náprava přes katastr byla prvním řešením ze strany obce, pan
nesouhlasí
Usnesení UZ č. 5/2021 – Zastupitelstvo obce po projednání neschvaluje bezúplatný převod části pozemku
p. č. 127/1, ostatní plocha, nacházejícího se v k. ú. Příšovice, obci Příšovice, evidovaném na listu vlastnictví
č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, manželům
bytem
, přičemž částí pozemku p. č. 127/1 se rozumí
část vymezená vnitřním betonovým plotem a hranicí se sousedním pozemkem p. č. 127/3 k. ú. Příšovice.
Důvodová zpráva:
Důvodem předložení této majetkoprávní operace je žádost manželů
o bezúplatné nabytí dané
části pozemku ve vlastnictví obce. S ohledem na ustanovení § 39 zákona o obcích, tedy, že při úplatném
převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá nebo na základě
znaleckého posudku, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny musí být zdůvodněna, jde-li o
cenu nižší. Není-li odchylka od ceny zdůvodněna, je právní jednání neplatné. V daném případě je žádán
bezúplatný převod části obecního pozemku, přičemž by mohlo dojít k nehospodárnému jednání obce, pokud
by obec pozemky takto darovala bez řádného důvodu.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
1 - Drbohlav
Usnesení přijato
Jednání opustil host zástupce AK Spolak JUDr. Malá.
6) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6 rozpočtu na rok 2020
Starosta seznámil zastupitele se schváleným rozpočtovým opatřením č. 6 rozpočtu na rok 2020.
Opatření č. 6 bylo schváleno radou obce dne 14.12.2020 pod usnesením UR č. 260/2020.
Usnesení UZ č. 6/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 6
rozpočtu obce na rok 2020.
Hlasování
Pro:
13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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7) Schválení výsledku inventur za rok 2020 včetně návrhu na vyřazení majetku
Schválení vyřazení majetku – starosta podrobně prezentoval návrh na vyřazení majetku.
V lednu 2020 proběhla inventarizace majetku Obce Příšovice. V rámci této fyzické inventury byl navržen
majetek k vyřazení v celkové výši 394.970,30 Kč, tj. v účetní evidenci v hodnotě 394.970,30 Kč. Seznam
majetku navrženého k vyřazení je přílohou inventur. Majetek bude vyřazen z evidence majetku obce po jeho
schválení.
Usnesení UZ č. 7/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce Příšovice za
rok 2020 včetně inventarizačního zápisu o této inventuře a vyřazení navrženého majetku obce Příšovice ve
výši 394.970,30 Kč dle seznamu majetku navrženého k vyřazení viz. příloha.
Hlasování
Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
8) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě č. IZ-124000412/VB/1 – kabelové vedení NN pro čp. 10
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB č. EP-12-4003324/BS01 (stavba byla dle pokynů ČEZ nově
označena jako LB-Příšovice, Liberecký kraj – přeložka kNN byla uzavřena 11.10.2017 pod usnesením UZ č.
56/2017.
Usnesení UZ č. 8/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě č. IZ-12-4000412/VB/1 akce „LB-Příšovice, Liberecký kraj – přeložka kNN“ do pozemku
obce p.č. 926/7 v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing.
Františkem Drbohlavem jako povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035 zastoupenou na základě plné moci společností KOLLERT Elektro s.r.o., IČ 254 64 787
zastoupenou na základě plné moci společností ENPRO Energo s.r.o., IČ 286 28 250 jako oprávněným
z věcného břemene, jedná se o zemní kabelové vedení NN, jednorázová úplata za zřízení VB ve výši
1.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro:
13
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
9)
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojka pro RD čp. 20
Jedná se o uložení vodovodní přípojky pro RD čp. 20 mj. i do pozemků obce p.č. 110/12, 1004/5 a 442/10,
vše v k.ú. Příšovice.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla schválena ZO dne 12.12.2018 pod UZ č.
88/2018.
Usnesení UZ č. 9/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě týkající se uložení vodovodní přípojky pro RD čp. 20 mj. i do pozemků obce p.č. 110/12,
1004/5 a 442/10, vše v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou
starostou Ing. Františkem Drbohlavem jako povinným z věcného břemene a
, nar.
bytem
jako oprávněným z věcného břemene, jednorázová úplata za zřízení VB
931,--Kč dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Hlasování
Pro: 13
Usnesení přijato.

Proti: 0

Zdržel se:

0

10)
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojka pro čp. 158
Jedná se o uložení vodovodní přípojky pro čp. 158 mj. i do pozemku obce p.č. 914/17 v k.ú. Příšovice.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla schválena RO dne 02.05.2018 pod UR č.
131/2018.
Usnesení UZ č. 10/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě týkající se uložení vodovodní přípojky pro čp.158 mj. i do pozemku obce p.č. 914/17 v k.ú.
Příšovice
uzavřenou mezi Obcí Příšovice, IČ 002 63 125, zastoupenou starostou Ing. Františkem
Drbohlavem jako povinným z věcného břemene a
nar.
, bytem
jako oprávněným z věcného břemene, jednorázová úplata za zřízení VB 225,--Kč
dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.

11)
Projednání žádosti o prodej části obecního pozemku p.č. 954/1 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 266/2020 ze dne 14.12.2020 – Rada projednala žádost
, bytem
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 manželů
a také v souvislosti s budoucí rekonstrukcí
tohoto prostoru a postupuje zastupitelstvu obce k finálnímu rozhodnutí.
Usnesení UZ č. 11/2021 – Zastupitelstvo obce zamítá prodej části obecního pozemku p.č. 954/1 v k.ú.
Příšovice z důvodu zachování přístupu k sousednímu pozemku manželů
a také v souvislosti
s budoucí rekonstrukcí tohoto prostoru.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
12)

Příšovice

Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/161 v k.ú.

Smlouva o budoucí smlouvě kupní týkající se závazku prodeje části pozemku odděleného z pozemku p.č.
110/1 v k.ú. Příšovice o výměře cca 43m2, ostatní plocha, ostatní komunikace za kupní cenu ve výši 6.360,-Kč a úhrada dalších nákladů souvisejících s prodejem ve výši 2.000,--Kč byla schválena dne 02.12.2020
pod usnesením UZ č. 69/2020.
Záměr obce budoucího prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 16.11.2020 do 01.12.2020.
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Záměr obce uzavřít kupní smlouvu byl zveřejněn na úřední desce od 19.01.2021 do 03.02.2021.
Usnesení UZ č. 12/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako
prodávající a
nar.
, trvale bytem
a
nar.
, trvale bytem
jako kupujícími týkající se prodeje pozemku p.č. 110/161 o
výměře 42m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Příšovice za kupní cenu ve výši 6.360,-- Kč a úhrada
dalších nákladů souvisejících s prodejem výši 2.000,--Kč, celkem 8.360,--Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
13)

Příšovice

Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 118/5 v k.ú.

Návrh kupní smlouvy mezi Obcí Příšovice jako prodávající a
nar. 2
trvale bytem
a
nar.
trvale bytem
jako kupující týkající se prodeje pozemku p.č. 118/5 o výměře 111m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú.
Příšovice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2656_2/21 znalcem Stanislavem Karešem ve
výši 17.380, --Kč a úhrada dalších nákladů souvisejících s prodejem výši 2.450,--Kč, celkem 19.830,--Kč.
Záměr obce prodat pozemek p.č. 110/158 v k.ú. Příšovice byl zveřejněn na úřední desce od 08.02.2021 do
23.02.2021.
Usnesení UZ č. 13/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako
prodávající a
, nar.
trvale bytem
a
nar.
trvale bytem
jako kupujícími týkající se prodeje pozemku p.č.
118/5 o výměře 111m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Příšovice za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 2656_2/21 znalcem Stanislavem Karešem ve výši 17.380,-- Kč a úhrada dalších nákladů
souvisejících s prodejem výši 2.450,--Kč, celkem 19.830,--Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
14)
Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/160 v k.ú.
Příšovice
Návrh kupní smlouvy mezi Obcí Příšovice jako prodávající a
nar.
trvale bytem
jako kupujícími týkající se prodeje pozemku p.č. 110/60 o
výměře 43 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Příšovice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 2655_1/21 znalcem Stanislavem Karešem ve výši 5.603, --Kč a úhrada dalších nákladů souvisejících
s prodejem ve výši 2.000,--Kč.
Záměr obce prodat pozemek p.č. 110/160 v k.ú. Příšovice byl zveřejněn na úřední desce od 08.02.2021 do
23.02.2021.
Usnesení UZ č. 14/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako
prodávající a
nar.
, trvale bytem
jako kupující týkající se prodeje pozemku p.č. 110/160 o výměře 43 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú.
Příšovice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2655_1/21 znalcem Stanislavem Karešem ve
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výši 5.603,-- Kč a úhrada dalších nákladů souvisejících s prodejem výši 2.000,--Kč, celkem 7.603,--Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
15)
Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemků p.č. 2883 a p.č. 112/2, oba
v k.ú. Příšovice
Návrh kupní smlouvy mezi obcí Příšovice jako kupujícím a
, nar.
trvale bytem
a
, nar.
trvale bytem
jako prodávajícími
týkající se koupě p.p.č. 2883 o výměře 7 m2, ostatní plocha, jiná plocha, a p.p.č. 112/2 o výměře 8 m2,
zahrada, oba v k.ú. Příšovice ve výši 8.048,-- Kč.
Usnesení UZ č. 15/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako kupující a
nar.
, trvale bytem
a
nar.
,
trvale bytem
jako prodávajícími týkající se koupě p.p.č. . 2883 o výměře 7 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, a p.p.č. 112/2 o výměře 8 m2, zahrada, oba v k.ú. Příšovice za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 2655_1/21 znalcem Stanislavem Karešem ve výši 8.048,-- Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
16)
Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 2882 v k.ú. Příšovice
Návrh kupní smlouvy mezi obcí Příšovice jako kupujícím a
, nar.
trvale bytem
jako prodávající týkající se koupě p.p.č. 2882 o výměře 29
m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Příšovice ve výši 15.560,-- Kč.
Usnesení UZ č. 16/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Příšovice jako kupující a
nar.
, trvale bytem
jako prodávající
týkající se koupě p.p.č. . 2882 o výměře 29 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Příšovice za kupní cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 2655_1/21 znalcem Stanislavem Karešem ve výši 15.560,-- Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
17)
Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací čj. OL/180/2021 související se
stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever ( k průmyslové zóně)“
Usnesení UZ č. 17/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací čj.
OL/180/2021 související se stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever ( k průmyslové zóně)“
mezi obcí Příšovice jako budoucím obdarovaným a Libereckým krajem, IČ 708 91 508, zastoupeným
hejtmanem Martinem Půtou jako budoucím dárcem týkající se darování části p.p.č. 926/4 o předpokládané
výměře cca 147m2, ostatní plocha, silnice, části p.p.č. 926/5 o předpokládané výměře cca 114m2, ostatní
plocha, silnice , oba v k.ú. Příšovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
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18)
Projednání a schválení vydání vyhlášky č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
Usnesení UZ č. 18/2021 – Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Hlasování
Pro:
13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
19)
Projednání zpráv finančního výboru za rok 2020
Usnesení UZ č. 19/2021 – Zastupitelstvo obce projednalo zprávy finančního výboru ze dne 11.12.2020 a
14.12.2020 a neukládá žádná nápravná opatření.
Hlasování
Pro:
13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

20)
Projednání výroční zprávy za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2020 byla zveřejněna v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím na
úřední desce od 09.02.2021 do 23.02.2021.
Usnesení UZ č. 20/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu za rok 2020.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato

21)

Informace starosty

21.1. Kontrola plnění významných akcí sumarizačního plánu akcí schváleného UZ č. 57/2020 v zápise
č. 4/2020
21.2. Vyjádření zastupitelů k návrhu koncepce rozvoje prostoru písečných jezer. Podklady umístěny na
webu obce a na zabezpečené části pro zastupitele dne 21.1.2021 – nebyly dodány
21.3. Vyjádření zastupitelů ke koncepci řešení projektu GW Jizera část D – Příšovice – Písečáky
Podklady byly umístěny na zabezpečené části pro zastupitele dne 21.1.2021 – připomínky a návrhy poslat
starostovi

22) Diskuse
Hlava – návrh na instalaci herního prvku k Agátě
Místostarosta informoval přítomné o situaci týkající se nákazy Covid v obci
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23) Závěr
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 14.04.2021 opět v přísálí místní sokolovny
čp. 145.
Zasedání ukončeno v 18:40 hod.

Zápis vyhotoven dne 03.03.2021
Zapsal: Jan Košek

Podpis starosty:

Ověřovatelé:
Jan Christov

dne …………………

……………………………….

Macášek Jaroslav

dne ………………….

……………….……………….

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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