Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 26.05.2021 ve 16 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 veřejnoprávní smlouvy týkající se dohledu Městské policie
Turnov na bezpečnost a plynulost provozu včetně měření rychlosti v k.ú. Příšovice
s Městem Turnov, IČ 002 76 227
 Žádost ředitelky MŠ Příšovice, okres Liberec, PO o schválení zakoupení nového
herního prvku na školní zahradu a převedení finančních prostředků na úhradu herní
sestavy Námořní lod´ z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Příšovice
 Informace ředitelky MŠ Příšovice, okres Liberec, PO o vyhodnocení přijímacího
řízení dětí do MŠ pro školní rok 2021 -2022
 Schválení záměru obce čj. 771/2021/OU/254 uzavřít nájemní smlouvu na
pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú. Příšovice
 Žádost 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany o povolení využití vodní
plochy Malý Písečák ve dnech 26. – 27.05.2021 za účelem výcviku ve vojenském
plavání
 Nabídka vydavatelství Proxima Bohemia týkající se nákupu knihy Města a obce
Libereckého kraje, ve které je naše obec prezentována, ve výši 660,- Kč/kus
 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Víceúčelové hřiště 18x36m
ZŠ Příšovice“ týkající se změny dokončení díla do 30.06.2021 z důvodu
nevhodných klimatických podmínek
 Nabídka Tomáše Hory na letecké snímkování
 Reklamace MUDr. Palušáka týkající se vyúčtování za užívání ordinace v ZS za
rok 2020
 Žádost
o vydání dalších
dvou povolení k vjezdu na tento pozemek
 Potvrzení ředitelky ZŠ Příšovice, okres Liberec - PO Mgr. Andrey Gardoňové ve
funkci ředitelky „Základní školy Příšovice, okres Liberec – příspěvkové
organizace“ dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a zákona č. 128/2000 Sb.,
oba v platném znění
 Žádost
o předání dokumentů a dokladů specifikovaných
v žádosti ze dne 19.05.2021 čj. 744/2021/OU/60.1
 Výběr uchazečů o byty č. 307 a 309 v DPS
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Žádost velitele JSDHO Ladislava Koška o vybavení členů hasičské jednotky - dva
pracovní stejnokroje a jedna zásahová obuv Demon fire protector



Informace starosty:

-

-

Informace o nabídce na opravu komunikací a
zpevněných ploch (hasičárna, Drda)
Informace o nabídkách - Smlouva o umístění
veřejné komunikační sítě pro poskytování
služeb elektronických komunikací s IT
Business
Nabídka na vánoční výzdobu obce formou
umístění světelných výzdob

Usnesení UR č. 102/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 103/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1)
Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy týkající se dohledu Městské
policie Turnov na bezpečnost a plynulost provozu včetně měření rychlosti v k.ú.
Příšovice s Městem Turnov, IČ 002 76 227
Usnesení UR č. 104/2021 – Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy týkající
se dohledu Městské policie Turnov na bezpečnost a plynulost provozu včetně měření
rychlosti v k.ú. Příšovice s Městem Turnov, IČ 002 76 227 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2)
Žádost ředitelky MŠ Příšovice, okres Liberec, PO o schválení zakoupení
nového herního prvku na školní zahradu a převedení finančních prostředků na úhradu
herní sestavy Námořní lod´ z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Příšovice
Prvek Námořní loď od firmy Dřevoartikl v ceně cca 230.000,- Kč bude náhradou za
průlezky nevyhovující z hlediska bezpečnosti.
Usnesení UR č. 105/2021 – Rada v postavení zřizovatele MŠ Příšovice, okres Liberec,
příspěvková organizace schvaluje zakoupení nového herního prvku ve výši 230.000,-Kč včetně DPH na školní zahradu a převedení finančních prostředků na úhradu herní
sestavy Námořní lod´ z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Příšovice.
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Zdržel se:0

3)
Informace ředitelky MŠ Příšovice, okres Liberec, PO o vyhodnocení
přijímacího řízení dětí do MŠ pro školní rok 2021 -2022
Usnesení UR - Rada v postavení zřizovatele MŠ Příšovice, okres Liberec, PO bere
na vědomí informace o vyhodnocení přijímacího řízení dětí do MŠ pro školní rok 2021
-2022.

4)
Schválení záměru obce čj. 771/2021/OU/254 uzavřít nájemní smlouvu na
pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 106/2021 – Rada schvaluje záměr obce čj. 771/2021/OU/254 uzavřít
nájemní smlouvu na pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú. Příšovice .
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5)
Žádost 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany o povolení využití
vodní plochy Malý Písečák ve dnech 26. – 27.05.2021 za účelem výcviku ve
vojenském plavání
Usnesení UR č. 107/2021 – Rada povoluje využití vodní plochy Malý Písečák ve dnech
26. – 27.05.2021 za účelem výcviku ve vojenském plavání dle žádosti 31. pluku
radiační, chemické a biologické ochrany.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
6)
Nabídka vydavatelství Proxima Bohemia týkající se nákupu knihy Města a
obce Libereckého kraje, ve které je naše obec prezentována, ve výši 660,- Kč/kus
Usnesení UR č. 108/2021 - Rada schvaluje nákup 5 publikací Města a obce
Libereckého kraje od vydavatelství Proxima Bohemia .
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení přijato
7)
Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Víceúčelové hřiště
18x36m ZŠ Příšovice“ týkající se změny dokončení díla do 30.06.2021 z důvodu
nevhodných klimatických podmínek
Usnesení UR č. 109/2021 – Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
„Víceúčelové hřiště 18x36m ZŠ Příšovice“ týkající se změny dokončení díla do
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30.06.2021 z důvodu nevhodných klimatických podmínek se zhotovitelem spol SVision s.r.o., IČ 044 74 694 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
8)
Nabídka Tomáše Hory na letecké snímkování obce
Poslední snímkování obce bylo provedeno v roce 2016 . Rada schvaluje jeho opětovné
provedení po 5-ti letech.
Usnesení UR č. 110/2021 – Rada schvaluje pořízení leteckých snímků obce dle
nabídky Tomáše Hory.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.

9)
Reklamace MUDr. Palušáka týkající se vyúčtování za užívání ordinace v ZS
za rok 2020
MUDr. Palušák uzavřel od 03/2020 ordinaci a přesunul ji do Turnova. Obec nebyla o
této skutečnosti informována a ve svém důsledku byla omezena péče klientek, které
musely dojíždět do Turnova.
Usnesení UR č. 111/2021 – Rada zamítá reklamaci MUDr. Palušáka týkající se
vyúčtování za užívání ordinace v ZS za rok 2021.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
10)
Žádost
o vydání
dalších dvou povolení k vjezdu na tento pozemek
Usnesení UR č. 112/2021 – Rada zamítá vydání dalších povolenek. Současně povoluje
likvidaci zlomeného stromu na pozemku obce a upozorňuje, že jakékoliv zásahy mimo
pozemek, který vlastní
jsou nepřípustné s výhradou schválení
majitelem.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
11)
Potvrzení ředitelky ZŠ Příšovice, PO Mgr. Andrey Gardoňové ve funkci
ředitelky „Základní školy Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace“ dle §
166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a zákona č. 128/2000 Sb., oba v platném znění
Usnesení UR č. 113/2021 – Rada potvrzuje Mgr. Andreu Gardoňovou ve funkci
ředitelky „Základní školy Příšovice, okres Liberec – příspěvkové organizace“ dle §
166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., a zákona č. 128/2000 Sb., oba v platném znění a
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tímto děkuje paní ředitelce za odborné a manažerské vedení školy, přeje hodně
úspěchů a těší se na výbornou spolupráci v dalším období.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

12)
Žádost
o předání dokumentů a dokladů specifikovaných
v žádosti ze dne 19.05.2021 čj. 744/2021/OU/60.1
Usnesení UR č. 114/2021 – Rada byla seznámena s požadavky
dle
jeho žádosti čj. 744/2021/OU/60.1 ze dne 19.05.2021 a ve spolupráci s právníkem
bude žadateli odpovězeno.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

13)
Výběr uchazečů o byty č. 307 a 309 v DPS
Usnesení UR č. 115/2021 – Rada provedla sumarizaci aktuálních žádostí uchazečů o
byt v DPS a seznam bude předán sociální pracovnici paní Svobodové k provedení
šetření. Následně bude rozhodnuto o výběru.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

14)
Žádost velitele JSDHO Ladislava Koška o vybavení členů hasičské jednotky dva pracovní stejnokroje a jedna zásahová obuv Demon fire protector
Usnesení UR č. 116/2021 – Rada schvaluje pořízení vybavení pro nové členy JSDHO
dva pracovní stejnokroje a jedna zásahová obuv Demon fire protector
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

15) Informace starosty:
-

Informace o nabídce na opravu komunikací a
zpevněných ploch (hasičárna, Drda)
Informace o nabídkách - Smlouva o umístění
veřejné komunikační sítě pro poskytování
služeb elektronických komunikací s IT
Business
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-

Nabídka na vánoční výzdobu obce formou
umístění světelných výzdob

Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 09.06.2021 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 23.06.2021 od
17,00 hod. v přísálí místní sokolovny.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 31.05.2021
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