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

Zápis č. 2/2021
z veřejného jednání zastupitelstva obce
konaného dne 14.04.2021 od 17.00 hodin
v přísálí místní sokolovny v Příšovicích čp. 145
Přítomni: dle prezenční listiny – 11 členů ZO – zastupitelstvo je usnášeníschopné
Omluveni: Bukvicová Kateřina, Košek Zdeněk, Macášek Antonín, Vilhelm Jiří
Neomluveni: -1)
Zahájení
Uvítání zastupitelů, přítomných.
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. Jednání řídí předsedající starosta obce.
2)
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ustanovení zapisovatele Jan Košek
Ustanovení ověřovatelů zápisu – Jan Christov, Jaroslav Macášek
Usnesení UZ č. 21/2021 – Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele dnešního zápisu Jana Koška a jako
ověřovatele zápisu Jana Christova a Jaroslava Macáška.
Hlasování
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 3 – Košek Jan, Christov Jan a Macášek Jaroslav.
Usnesení přijato.
Schválení programu zasedání
Program zasedání zastupitelstva byl v intencích zákona o obcích zveřejněn od 07.04.2021 do 14.04.2021 na
úřední desce, webových stránkách obce a v hlášení místního rozhlasu. Podklady k jednotlivým
projednávaným bodům programu byly od 07.04.2021 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.
Předsedající navrhuje rozšířit program jednání o bod Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-4008060/S005 a navrhuje zařadit tento bod na program jednání pod číslem
7) .

Program :
1) Zahájení
2) Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Zpráva o jednání Rady
5) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu na rok 2021
6) Projednání a schválení darovací smlouvy týkající se pozemku p.č. 914/34 v k.ú. Příšovice
7) Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124008060/S005
8) Informace starosty
9) Diskuse
10) Závěr
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Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu jednání. Následně bylo hlasováno o navrženém programu
jednání.
Usnesení UZ č. 22/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva s rozšířením
programu o bod Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124008060/S005 a zařazením tohoto bodu na program jednání pod číslem 7) ostatní body se posunou 8)
Informace starosty, 9) Diskuse a 10) Závěr.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
3) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Zápis ze zasedání ZO č. 1/2021 ze dne 24.2.2021
Zápis z tohoto zastupitelstva byl podepsán ověřovateli panem Christovem a Macáškem dne 17.03.2021,
zveřejněn na ÚD dne 09.03.2021. Ze strany zastupitelů nebyly proti zápisu vzneseny námitky. Na základě
usnesení zastupitelstva byly podepsány a distribuovány smlouvy (9 smluv) pod číslem usnesením UZ č. ,
8/2021 – 10/2021, 12/2021 – 17/2021. Zápis umístěn na stránkách obce.
Usnesení UZ č. 23/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva
prezentovanou starostou obce.
Hlasování
Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
4) Zpráva o jednání Rady od veřejného jednání ZO č. 1 ze dne 24.02.2021
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. 1/2021 celkem 2 krát, a to 17.03.2021 a 07.04.2021.
Usnesení UZ č. 24/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o jednání rady prezentovanou starostou
obce.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.
5)
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu na rok 2021
Starosta podrobně prezentoval projednávanou rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu na rok 2020.
Usnesení UZ č. 25/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 rozpočtu obce na rok
2021 – vyčíslení RZ: Příjmy 274.126,88 Kč, Výdaje 1.800,--Kč, Financování –272.326,88 Kč ve členění
dle přílohy.
Hlasování
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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6)
Projednání a schválení darovací smlouvy týkající se pozemku p.č. 914/34 v k.ú. Příšovice
Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. OLP/1735/2017 týkající se části p.p.č. 914/1 v k.ú. Příšovice
v souvislosti s vybudováním cyklostezky podél silnice 610 s Libereckým krajem byla schválena pod UZ č.
42/2017 dne 18.06.2017.
Usnesení UZ č. 26/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu čj. OLP/658/2021 mezi obcí
Příšovice jako obdarovaným a Libereckým krajem, IČ 708 91 508, zastoupeným hejtmanem Martinem
Půtou jako dárcem týkající se darování je část p.p.č. 914/1 o výměře 40m2, nově označená jako p.p.č.
914/34, ostatní plocha, ostatní komunikace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato

7)
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124008060/S005
Jedná se o uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku obce p.č. 306/12 v k.ú. Příšovice.
Usnesení UZ č. 27/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě č. IV-12-4008060/S005 do pozemku obce p.č. 306/12 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 GREKO-ELEKTRO s.r.o., IČ 254 85 644 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: 11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato.

8)
Informace starosty
7.1. Realizovaný projekt Cyklostezka Příšovice – Přepeře -seznámení s výsledným financováním této akce
7.2. Projekt Stezka pro chodce a cyklisty Příšovice Sever (k průmyslové zóně)
7.3. Projekt Stezka pro chodce a cyklisty Příšovice - Písečná jezera
9)Diskuse
Sahajová – dotaz na spojení Cecilky s cyklostezkou – zodpovězeno starostou
- Chodník na Cecilce – bude zařazen do plánu akcí na rok 2022
Kotrba – dotaz na dokončení chodníků a vykácený pozemek na Velkém Písečáku – zodpovězeno starostou
Christov – dotaz na parkovací místa u čp. 187, 188 a 189
Starosta – pumtrack a skate park v oblasti nového parku u ČOV – zajistit studii a projekt
9) Závěr
Termín příštího jednání zastupitelstva obce je stanoven na středu 23.06.2021 opět v přísálí místní sokolovny
čp. 145.
Zasedání ukončeno v 17:55 hod.
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Zápis vyhotoven dne 20.04.2021
Zapsal: Jan Košek

Podpis starosty:

Ověřovatelé:
Jan Christov

dne …………………

……………………………….

Macášek Jaroslav

dne ………………….

……………….……………….

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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