Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 17.02.2021 ve 16,00 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
Nabídka Andrey Hubačové na poskytování mobilní pedikúry klientům DPS
Žádost velitele JSDH na zajištění 2 ks obleků pro nové členy JSDH velikosti
176-100-88 a velikost 188-116-112, 8 ks zásahových helem se svítilnami a 4 ks
izolačních masek k dýchacím přístrojům
Žádost předsedy TJ Sokol Příšovice o prominutí poplatků členů TJ Sokol Příšovice
za užívání haly při ZŠ za léta 2020 a 2021
Schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského
výsledku MŠ, PO za rok 2020 včetně jeho převodu do rezervního fondu
Žádost MŠ Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o schválení
uzavření MŠ o letních prázdninách od 05.07. – 09.07.2021, od 19.07. – 27.08.2021
Žádost MŠ Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o schválení kritérií
pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2021 – 2022
Žádost MŠ Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o schválení výše
měsíční úplaty za předškolní vzdělávání a snížení úplaty o prázdninách a za měsíc,
kdy je provoz MŠ přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů od školního roku
2021 - 2022
Schválení Dodatku č.1 smlouvy o dílo akce „Revitalizace Příšovky II. část“.
Pronájem prostor kadeřnictví v DPS čp. 66
Nabídka na rekonstrukci plynové kotelny v sokolovně
Schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského
výsledku ZŠ, PO za rok 2020 včetně jeho převodu do rezervního fondu
Informace starosty:
Pokračující rekonstrukce balkónů v DPS - zhotovitel
připraví nabídku na opravu dalších 6-ti balkónů (4 čelní, 2
boční)
Informace o zájemcích na pracovní pozici údržba obce
Na žádost velitele JSDH převeden PC ze střediska OÚ
01 na středisko Hasiči 06
Předpokládané zahájení opravy MK v části obce Na
Záhumení je plánováno na ½ března .
Epidemiologická situace v obci (covid, ptačí chřipka)
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Zahájena úprava koryta Příšovky společností Povodí
Labe.
Inzerce - nabídka zubařské ordinace v ZS
- Vyhodnocení nákladů na cyklostezku Příšovice –
Přepeře
Usnesení UR č. 36/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 37/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1)

Nabídka Andrey Hubačové na poskytování mobilní pedikúry klientům DPS

Tyto služby nebude zastřešovat obec, ale budou na komerční bázi.
V případě zájmu klientů DPS si tuto službu objednají přes pečovatelky a při vstupu
pedikérky bude vyžadován negativní test na Covid
Usnesení UR č. 38/2021 - Rada souhlasí s poskytováním mobilní pedikúry v DPS za
následujících podmínek - v případě zájmu klientů DPS si tuto službu objednají přes
pečovatelky a při vstupu pedikérky bude vyžadován negativní test na Covid.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2) Žádost velitele JSDH na zajištění 2 ks obleků pro nové členy JSDH velikosti
176-100-88 a velikost 188-116-112, 8 ks zásahových helem se svítilnami a 4 ks
izolačních masek k dýchacím přístrojům
PROBO-NB s.r.o………………………..160.751,--Kč
SDH Sychrov……………………………166.984,--Kč
Stimax International s.r.o………….……..159.063,50Kč
Usnesení UR č. 39/2021 - Rada schvaluje nákup 2 ks obleků pro nové členy JSDH
velikosti 176-100-88 a velikost 188-116-112 , 8 ks zásahových helem se svítilnami a
4 ks izolačních masek k dýchacím přístrojům dle cenové nabídky společnosti Stimax
International s.r.o. č. 4NB210039 ve výši 159.063,50Kč.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3)
Žádost předsedy TJ Sokol Příšovice o prominutí poplatků členů TJ Sokol
Příšovice za užívání haly při ZŠ za léta 2020 a 2021
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Jedná se řádově o 6.000,-- - 8.000,--Kč
Usnesení UR č.40/2021 - Rada promíjí na základě žádosti TJ Sokol Příšovice
odvedení poplatků členů TJ za užívání haly při ZŠ za léta 2020 a 2021.
Hlasování
Pro: 4
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se: 1 - Košek

4) Schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského
výsledku MŠ, PO za rok 2020 včetně jeho převodu do rezervního fondu
Usnesení UR č. 41/2021 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez
výhrad a vypořádání hospodářského výsledku MŠ Příšovice za rok 2020 ve výši +
125.313,91 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5)
Žádost MŠ Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o schválení
uzavření MŠ o letních prázdninách od 05.07. – 09.07.2021, od 19.07. – 27.08.2021
V době uzavření MŠ je možné umístit dítě v okolních MŠ
Usnesení UR č. 42/2021 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice schvaluje uzavření MŠ o letních prázdninách od 05.07. –
09.07.2021, od 19.07. – 27.08.2021 s možností umístění dětí do okolních MŠ
v případě potřeby.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6) Žádost MŠ Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o schválení kritérií
pro přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2021 – 2022
Usnesení UR č. 43/2021 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec schvaluje kritéria pro přijímací řízení do
Mateřské školy v Příšovicích pro školní rok 2021/2022 následovně:
 děti, které dosáhnou k 31.08.2021 5-ti let a vztahuje se na ně povinné
předškolní vzdělávání
 děti narozené do 31.08.2018 (dle data narození od věkově starších),
které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce
Příšovice a Svijany)
 děti narozené do 31.08.2018 (dle data narození od věkově starších),
které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy
(obce Příšovice a Svijany)
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 děti narozené od 01.09.2018 do 31.12.2018 (emočně zralé), které mají
trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce Příšovice a
Svijany)
 děti narozené od 01.09.2018 do 31.12.2018 (emočně zralé), které
nemají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (obce
Příšovice a Svijany)
Hlasování
Pro: 5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

7) Žádost MŠ Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace o schválení výše
měsíční úplaty za předškolní vzdělávání a snížení úplaty o prázdninách a za měsíc,
kdy je provoz MŠ přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů od školního roku
2021 - 2022
Usnesení UR č. 44/2021 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec schvaluje výši měsíční úplaty za předškolní
vzdělávání ve výši 360,--Kč, snížení úplaty o prázdninách ve výši 25,--Kč/měsíc a za
měsíc, kdy je provoz MŠ přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů ve výši 270,-Kč/měsíc od školního roku 2021-2022.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
8) Schválení Dodatku č.1 smlouvy o dílo akce „Revitalizace Příšovky II. část“
Dodatek řeší číselnou chybu v součtu výkonu autorského dozoru bez jakéhokoliv
finančního vyrovnání.
Usnesení UR č. 45/2021 – Rada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo akce
„Revitalizace Příšovky II. část“ se zhotovitelem VRV a.s., IČ 471 16 901 a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
9) Pronájem prostor kadeřnictví v DPS čp. 66
Nabídky dle záměru čj. 1145/2020/OU/254 zveřejněného od 23.09.2020 do
08.10.2020 zaslali své žádosti tři zájemci o pronájem.
Z předložených žádostí byla vybrána Simona Nedvědová,
Se jmenovanou bude uzavřena smlouva o pronájmu nebytových prostor na dobu
určitou v délce trvání jednoho roku počítáno od zahájení provozování (vzhledem
ke covidové situaci a nouzovému stavu)
Usnesení UR č. 46/2021 – Rada vybrala jako nájemce prostor kadeřnictví v DPS čp.
66 Simonu Nedvědovou, bytem
a schvaluje uzavření smlouvy o
pronájmu nebytových prostor na dobu určitou v délce trvání jednoho roku počítáno od
zahájení provozování (vzhledem ke covidové situaci a nouzovému stavu).
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Proti: 0

Zdržel se: 1 - Košek

10) Nabídka na rekonstrukci plynové kotelny v sokolovně
Na základě požadavku obce byla firmou Warmnis s.r.o. vypracována cenová nabídka
na rekonstrukci plynové kotelny v sokolovně.
Usnesení UR č. 47/2021 – Rada rozhodla letos připravit projektovou dokumentaci
týkající se rekonstrukce plynové kotelny v sokolovně ve výši cca 52.000,--Kč s tím,
že realizace výměny kotlů bude dána do investičního plánu na rok 2022.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

11) Schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského
výsledku ZŠ, PO za rok 2020 včetně jeho převodu do rezervního fondu
Usnesení UR č. 48/2021 – Rada v postavení zřizovatele příspěvkové organizace
Základní škola Příšovice, okres Liberec schvaluje účetní závěrku za rok 2020 bez
výhrad a vypořádání hospodářského výsledku MŠ Příšovice za rok 2020 ve výši +
262.771,17 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

12) Informace starosty:
Pokračující rekonstrukce balkónů v DPS - zhotovitel
připraví nabídku na opravu dalších 6-ti balkónů (4 čelní, 2
boční)
Informace o zájemcích na pracovní pozici údržba obce
Na žádost velitele JSDH převeden PC ze střediska OÚ
01 na středisko Hasiči 06
Předpokládané zahájení opravy MK v části obce Na
Záhumení je plánováno na ½ března .
Epidemiologická situace v obci (covid, ptačí chřipka)
Zahájena úprava koryta Příšovky společností Povodí
Labe.
Inzerce - nabídka zubařské ordinace v ZS
- Vyhodnocení nákladů na cyklostezku Příšovice –
Přepeře.
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Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 17.03.2021 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 14.04.2021 od
17,00 hod. v přísálí místní sokolovny.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek DiS.
Podpis místostarosty :

Datum vyhotovení zápisu: 22.02.2021
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