Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 12.05.2021 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
 Projednání a schválení reklamní spolupráce pro zajištění nájemce (provozovatele)
uvolněné zubní ordinace v ZS - nabídka Radio Contakt Liberec a Radio Kiss
 Žádost
o souhlas s drobnými stavebními úpravami objektu pro
bydlení čp. 111, Příšovice
 Žádost
o odkoupení části pozemku p.č. 21/1, pozemku p.č. 21/4
v majetku obce
 Projednání účasti obce na projektu „Péťa potřebuje pomoc...“, jehož výstupem je
publikace informující děti, jak se chovat v nebezpečných situacích
 Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2021 dle přílohy
 Nabídka firmy IT Business na zajištění kamery na budoucím multifunkčním hřišti
a systému dveřníku na čipy
 Náhrada za malotraktor MT8-050 - v souvislosti s nutnou opravou malotraktoru
MT8-050 (prasklá poloosa, převodovka řízení,…)
 Informace starosty:
Harmonogram opravy MK:
Pondělí 17. – 18. 5. pokládka základní živičné
vrstvy (neprůjezdné, zákaz parkování),
Čtvrtek 27. – 28.5 obrusné finální živičné vrstvy
(omezení identická)
- MR Jizera byla v rámci společného integrovaného
programu dodala formou zápůjčky komunální profi
sekačku Honda HRX476HY
- Warmnis předal projektovou dokumentaci na
rekonstrukci plynové kotelny v sokolovně - součástí
akce bude zrušení HUP u čp. 64
- Do finančního plánu na rok 2022 zařadit nákup
traktoru jako náhradu za malotraktor MT8-050,
který je za zenitem životnosti.
Akce v obci:
- Dokončena oprava balkónů v DPS
- Dokončena oprava fasády haly při ZŠ
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Probíhá rekonstrukce parkovací plochy „Na
Kovárně“
Probíhá dokončovací práce na multifunkčním hřišti
- Zajišťují se vyvolané akce – osvětlení, opěrná zeď,
čipový dveřník pro přístup

Usnesení UR č. 93/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 94/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
1) Projednání a schválení reklamní spolupráce pro zajištění nájemce (provozovatele)
uvolněné zubní ordinace v ZS - nabídka Radio Contakt Liberec a Radio Kiss
Usnesení UR č. 95/2021 – Rada schvaluje realizaci nabídky RCL na reklamní spot pro
pro zajištění nájemce (provozovatele) zubní ordinace v ZS.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2) Žádost V
o souhlas s drobnými stavebními úpravami objektu pro
bydlení čp. 111, Příšovice
Usnesení UR č. 96/2021 – Rada souhlasí s drobnými stavebními úpravami objektu pro
bydlení čp. 111, Příšovice dle předloženého výkresu.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3) Žádost
o odkoupení části pozemku p.č. 21/1, pozemku p.č. 21/4
v majetku obce.
Usnesení UR č. 97/2021 - Rada doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení pouze
prodej pozemku p.č. 21/4 o výměře cca 6m2, prodej části pozemku p.č. 21/1
doporučuje zastupitelstvu obce zamítnout.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 1 - Košek
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
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4) Projednání účasti obce na projektu „Péťa potřebuje pomoc...“, jehož výstupem je
publikace informující děti, jak se chovat v nebezpečných situacích.
Publikace bude bezplatně rozesílána do škol a školek v našem regionu.
Usnesení UR č. 98/2021 – Rada nesouhlasí s účastí obce na projektu „Péťa
potřebuje pomoc...“, jehož výstupem je publikace informující děti, jak se chovat
v nebezpečných situacích.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2021 dle přílohy
Usnesení UR č. 99/2021 – Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na
rok 2021 – vyčíslení RZ: Příjmy 187.283,64 Kč, Výdaje 133.800,--Kč, Financování
–53.483,64 Kč ve členění dle přílohy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
6) Nabídka firmy IT Busines na zajištění kamery na budoucím multifunkčním hřišti
a systému dveřníku na čipy
Usnesení UR č. 100/2021 – Rada schvaluje zajištění kamery na budoucím
multifunkčním hřišti a systému dveřníku na čipy dle nabídky ITBusiness.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení přijato
7) Náhrada za malotraktor MT8-050 - v souvislosti s nutnou opravou malotraktoru MT8050 (prasklá poloosa, převodovka řízení,…)
Usnesení UR č. 101/2021 – Rada se dohodla na následujícím řešení - zafinancovat
opravu malotraktoru a připravit do finančního plánu roku 2022 nákup nového stroje.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 1 - Dlasková
Zdržel se: 0
Usnesení přijato.
8) Informace starosty:
Harmonogram opravy MK:
Pondělí 17. – 18. 5. pokládka základní živičné
vrstvy (neprůjezdné, zákaz parkování),
Čtvrtek 27. – 28.5 obrusné finální živičné vrstvy
(omezení identická)
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MR Jizera byla v rámci společného integrovaného
programu dodala formou zápůjčky komunální profi
sekačku Honda HRX476HY
Warmnis předal projektovou dokumentaci na
rekonstrukci plynové kotelny v sokolovně - součástí
akce bude zrušení HUP u čp. 64
Do finančního plánu na rok 2022 zařadit nákup
traktoru jako náhradu za malotraktor MT8-050,
který je za zenitem životnosti.

Akce v obci:
- Dokončena oprava balkónů v DPS
- Dokončena oprava fasády haly při ZŠ
- Probíhá rekonstrukce parkovací plochy „Na
Kovárně“
- Probíhá dokončovací práce na multifunkčním hřišti
- Zajišťují se vyvolané akce – osvětlení, opěrná zeď,
čipový dveřník pro přístup
Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 26.05.2021 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 26.06.2021 od
17,00 hod. v přísálí místní sokolovny.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 17.05.2021
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