Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 07.04.2021 ve 16,00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Macášek J., Dlasková Hoření, Drbohlav, Hlava, Košek J.
Omluveni:

Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Darovací smlouvy - vítání občánků dne 12.04.2021
 Schválení záměru čj. 568/2021/OU/254 prodeje pozemku st.č. 632, p.č. 127/8, p.č.
127/9, p.č. 127/10, p.č. 472/71, p.č. 472/72, p.č. 472/73, p.č. 472/74 a st. 633, vše
v obci a k.ú. Příšovice
 Žádost
o vyjádření k projektové dokumentaci
stavby vodovodní přípojky pro RD čp. 25
 Žádost J
P
o souhlas s umístěním vodovodní
přípojky pro RD čp. 25 mj. do obecního pozemku p.č. 939 v k.ú. Příšovice
 Obsazení uvolněného bytu č. 207 o velikosti 1+1 v DPS Příšovice s nástupem od
01.05.2021 a schválení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 207
 Obsazení uvolněného bytu č. 313 o velikosti 1+0 v DPS Příšovice s nástupem od
01.05.2021 a schválení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 313
 Projednání a schválení cenové nabídky spol. DEHES Turnov na modernizaci
karavanových stání Malý Písečák – oprava a rozšíření el. sloupků pro karavanové
stání
 Žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 Žádost
o prominutí nájmu provozovny v DPS od
01.03.2021 do doby znovuotevření služeb
 Režim sběrného místa v obci a časový režim provozu - bude zapracován do
připravované vyhlášky
 Provozní řád karavanového stání Písečák
 Žádost Ladislava Váni, Příšovice 147 o vyjádření ke stavbě RD na p.p.č. 160/3 a
160/2, oba v k.ú. Příšovice
 Schválení podání žádostí o dotaci z programu 1.1 Podpora jednotek PO obcí LK
„Pořízení zásahových obleků a dalšího vybavení požární ochrany“ a „Pořízení
věcných prostředků pro SDH Příšovice“
 Schválení podání žádosti o dotaci z programu 6.3 „Zpracování dokumentace pro
společné řízení trasy spojující centrum obce s rekreační oblastí Písečáky“
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Nájemní smlouva na pronájem pozemku
v majetku obce u Písečáku – radní Macášek bude návrh
smlouvy připomínkovat
Informace o zájemcích na pracovní pozici údržba
obce – přijat bude zájemce evidovaný na ÚP v rámci
VPP
Výroční zpráva Policie ČR pro obec Příšovice
Jarní úklid krajské silnice II/610 bude proveden
v 21. týdnu (od 24.5)
Kácení tújí na hřbitově
Oprava studny na hřbitově
Oprava předního závěsu traktoru J-D3 a výměna
prasklého pístního válce ve výši 29.050,--Kč s DPH

Usnesení UR č. 63/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 64/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1)
Darovací smlouvy - vítání občánků dne 12.04.2021
Darovací smlouvy – vítání občánků, dar 5.000,--Kč pro jedno dítě
Jedná se o 18 smluv s matkami dětí narozených od 22.06.2019 do 30.12.2020, které
budou uzavřeny s obdarovanými na vítání občánků dne 12.04.2021
Obdarovaný/é:
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Usnesení UR č. 65/2020 – Rada schvaluje darovací smlouvy pro matky dětí
narozených v období od 22.06.2019 do 30.12.2020, které splnily podmínky UZ č.
59/2008 ze dne 18.06.2008 a pověřuje starostu podpisem smluv.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2)
Schválení záměru čj. 568/2021/OU/254 prodeje pozemků st.č. 632, p.č. 127/8,
p.č. 127/9, p.č. 127/10, p.č. 472/71, p.č. 472/72, p.č. 472/73, p.č. 472/74 a st. 633, vše
v obci a k.ú. Příšovice
Prodej souvisí s vypořádáním pozemků dotčených stavbou nové ČOV a historické
rekonstruované ČSOV
Usnesení UR č. 66/2021 – Rada schvaluje záměr obce čj. 568/2021/OU/254 prodeje
pozemků st.č. 632, p.č. 127/8, p.č. 127/9, p.č. 127/10, p.č. 472/71, p.č. 472/72, p.č.
472/73, p.č. 472/74 a st. 633, vše v obci a k.ú. Příšovice dle GP č. 850-4/2021 a 8514/2021.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3)
Žádost J
o vyjádření k projektové dokumentaci
stavby vodovodní přípojky pro RD čp. 25
Usnesení UR č. 67/2021 – Rada souhlasí se stavbou vodovodní přípojky pro RD čp.
25 v k.ú. Příšovice dle předložené dokumentace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
4)
Žádost
5 o souhlas s umístěním vodovodní
přípojky pro RD čp. 25 mj. do obecního pozemku p.č. 939 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 68/2021 - Rada souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro RD
čp. 25 do obecního pozemku p.č. 939 v k.ú. Příšovice dle předložené dokumentace.
Rada upozorňuje investora na nutnost uzavřít s obcí smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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5)
Obsazení uvolněného bytu č. 207 o velikosti 1+1 v DPS Příšovice s nástupem
od 01.05.2021 a schválení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 207
Usnesení UR č. 69/2021 – Rada vybrala do DPS pro obsazení bytu č. 207 (1+1)
manžele
a schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na pronájem bytu č. 207 (1+1) s p
a pověřuje strostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6)
Obsazení uvolněného bytu č. 313 o velikosti 1+0 v DPS Příšovice s nástupem
od 01.05.2021 a schválení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 313
Bylo stanoveno následující pořadí:
1. Beneš Ladislav, Turnov, Přepeřská 1801
2.
Usnesení UR č. 70/2021 – Rada vybrala do DPS pro obsazení bytu č. 313 (1+0)
žadatele v následujícím pořadí:
1. B
2.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
Usnesení UR č. 71/2021 – Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
bytu č. 313 (1+0) v DPS s panem
4 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7)
Projednání a schválení cenové nabídky spol. DEHES Turnov na modernizaci
karavanových stání Malý Písečák – oprava a rozšíření el. sloupků pro karavanové stání
Usnesení UR č. 72/2021 – Rada schvaluje modernizaci karavanových stání Malý
Písečák – oprava a rozšíření el. sloupků pro karavanové stání dle cenové nabídky spol.
Dehes Turnov ve výši 161.168,--Kč včetně DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
8)
Žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Usnesení UR č. 73/2021 – Rada schvaluje darovací smlouvu na finanční příspěvek ve
výši 7.500,--Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ 613 83 198 na její provoz a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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Proti: 0

Zdržel se:0

9)
Žádost
o prominutí nájmu provozovny v DPS
od 01.03.2021 do doby znovuotevření služeb
Usnesení UR č. 74/2021 – Rada promíjí platbu nájemného paní
za
provozovny v DPS za období 01.03.2021 do doby znovuotevření služeb.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10)
Režim sběrného místa v obci a časový režim provozu - bude zapracován do
připravované vyhlášky
Usnesení UR č. 75/2021 – Rada stanovila režim sběrného místa v obci a časový režim
provozu, který bude zapracován do připravované vyhlášky.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11)
Provozní řád karavanového stání Písečák
Připraví místostarosta včetně výběru poplatků
Usnesení UR č. 76/2021 – Rada ukládá místostarostovi přípravu provozního řádu
karavanového stání Písečák včetně výběru poplatků.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
12) Žádost L
o vyjádření ke stavbě RD na p.p.č. 160/3 a
160/2, oba v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 77/2021 – Rada souhlasí se stavbou RD na p.p.č. 160/3 a 160/2,
oba v k.ú. Příšovice dle předložené situace.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

13) Schválení podání žádostí o dotaci z programu 1.1 Podpora jednotek PO obcí LK
„Pořízení zásahových obleků a dalšího vybavení požární ochrany“ a „Pořízení
věcných prostředků pro SDH Příšovice“
Usnesení UR č. 78/2021 – Rada schvaluje podání žádostí o dotaci z programu 1.1
Podpora jednotek PO obcí LK „Pořízení zásahových obleků a dalšího vybavení
požární ochrany“ a „Pořízení věcných prostředků pro SDH Příšovice“.
Hlasování
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Proti: 0

Zdržel se:0

14) Schválení podání žádosti o dotaci z programu 6.3 „Zpracování dokumentace pro
společné řízení trasy spojující centrum obce s rekreační oblastí Písečáky“
Usnesení UR č. 79/2021 – Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 6.3
„Zpracování dokumentace pro společné řízení trasy spojující centrum obce s rekreační
oblastí Písečáky“
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

15)

Informace starosty:
- Nájemní smlouva na pronájem pozemku v majetku obce u
Písečáku – radní Macášek bude návrh smlouvy připomínkovat
- Informace o zájemcích na pracovní pozici údržba obce – přijat
bude zájemce evidovaný na ÚP v rámci VPP
- Výroční zpráva Policie ČR pro obec Příšovice
- Jarní úklid krajské silnice II/610 bude proveden v 21. týdnu (od
24.5)
- Kácení tújí na hřbitově
- Oprava studny na hřbitově
- Oprava předního závěsu traktoru J-D3 a výměna prasklého
pístního válce ve výši 29.050,--Kč s DPH

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 21.04.2021 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: 12.04.2021
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