Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 23.06.2021 ve 16:00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Macášek J., Dlasková Hoření, Drbohlav, Košek J.
Omluveni: Hlava
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Schválení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú.
Příšovice
 Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever (k průmyslové
zóně)“ včetně schválení Smlouvy o dílo č. 48/2021 týkající se díla „Stezka pro
chodce a cyklisty – Příšovice sever (k průmyslové zóně)“ a uzavření smlouvy
 Přijetí dotace ve výši 4.530.969,--Kč z podprogramu MMR 117D8210 – Podpora
obnovy místních komunikací na akci „Oprava MK v lokalitě Na Závodí“
 Schválení záměru obce čj. 1031/2021/OU/254 směnit pozemky p.č. 1004/7 a p.č.
1004/8, oba v k.ú. Příšovice
 Přijetí účelové dotace ve výši 49.754,88 Kč na pořízení zásahových obleků a
dalšího vybavení požární ochrany a dotace ve výši 40.544,93 Kč na pořízení
věcných prostředků pro SDH Příšovice z dotačního fondu Libereckého kraje,
oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality
 Žádost spol. Sipron Liberec spol. s r.o., IČ 646 50 197 o ukončení nájemní
smlouvy ze dne 07.03.2003 ke dni 30.06.2021 dohodou
 Schválení záměru obce čj. 1026/2021/OU/254 uzavřít smlouvu o pronájmu
nebytových prostor - prodejní prostor o výměře 139m2 a společní prostory o
výměře 13,35m2 v domě služeb čp. 42 v Příšovicích
 Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo akce „Víceúčelové hřiště
18x36m ZŠ Příšovice“
Usnesení UR č. 136/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 137/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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1)
Schválení nájemní smlouvy na pozemky p.č. 652/5 a p.č. 654/5, oba v k.ú.
Příšovice
Záměr obce čj. 771/2021/OU/254 zveřejněn od 08.06.2021 do 23.06.2021.
K záměru se přihlásil dne 21.06.2021 pan
Usnesení UR č. 138/2021 – Rada schvaluje nájemní smlouvu na pozemky 652/5 a
654/5, oba v k.ú. Příšovice uzavřenou mezi obcí Příšovice spolu s Českým rybářským
svazem z.s., IČ 004 82 803 jako pronajímatelem a
jako nájemcem na dobu určitou
od 01.06.2021 do 30.09.2021 za nájemné v celkové výši 48.000,--Kč + úhrada
spotřebované energie a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
2)
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever (k průmyslové
zóně)“ včetně schválení Smlouvy o dílo č. 48/2021 týkající se díla „Stezka pro chodce
a cyklisty – Příšovice sever (k průmyslové zóně)“ a uzavření smlouvy
Usnesení UR č. 139/2021 - Rada rozhodla o výběru dodavatele v rámci veřejné
zakázky „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever (k průmyslové zóně)“ ,
uchazeče PORR a.s., IČ 430 05 560, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36,
za nabídkovou cenu 4.485.855,81 Kč bez DPH, 5.427.885,53 Kč s DPH a schvaluje
smlouvu o dílo č. 48/2021 „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever (k
průmyslové zóně)“ mezi Obcí Příšovice a společností PORR a.s., IČ 430 05 560, se
sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
3)
Přijetí dotace ve výši 4.530.969,--Kč z podprogramu MMR 117D8210 –
Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava MK v lokalitě Na Závodí“
Usnesení UR č. 140/2021 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 4.530.969,--Kč na
realizaci projektu „Oprava MK v lokalitě Na Závodí“ z podprogramu MMR
117D8210 – Podpora obnovy místních komunikací.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
4)
Schválení záměru obce čj. 1031/2021/OU/254 směnit pozemky p.č. 1004/7 a
p.č. 1004/8, oba v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 141/2021 – Rada schvaluje záměr obce čj. 1031/2021/OU/254 směnit
nově vzniklou parcelu p.č. 1004/7, zahrada o výměře 2m2 oddělenou z p.p.č.
1004/1,vodní plocha, o výměře 2016 m2, obě v k.ú. Příšovice, LV č. 1 dle GP č. 856Zápis z jednání Rady obce
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25/2021 a nově vzniklou parcelu p.č. 1004/8, zahrada o výměře 8 m2 oddělenou
z p.p.č. 1004/1, vodní plocha, obě v k.ú. Příšovice, LV č. 1 dle GP č. 856-25/2021.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
5) Přijetí účelové dotace ve výši 49.754,88 Kč na pořízení zásahových obleků a
dalšího vybavení požární ochrany a dotace ve výši 40.544,93 Kč na pořízení
věcných prostředků pro SDH Příšovice z dotačního fondu Libereckého kraje,
oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality
Usnesení UR č. 142/2021 – Rada schvaluje přijetí účelové dotace ve výši 49.754,88
Kč na pořízení zásahových obleků a dalšího vybavení požární ochrany a dotace ve výši
40.544,93 Kč na pořízení věcných prostředků pro SDH Příšovice z dotačního fondu
Libereckého kraje, oblasti podpory Požární ochrana a prevence kriminality.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
6) Žádost spol. Sipron Liberec spol. s r.o., IČ 646 50 197 o ukončení nájemní
smlouvy ze dne 07.03.2003 ke dni 30.06.2021 dohodou
Usnesení UR č. 143/2021 – Rada ukončuje na žádost spol. Sipron Liberec spol. s r.o.,
IČ 646 50 197 nájemní smlouvu ze dne 07.03.2003 dohodou ke dni 30.06.2021.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
7) Schválení záměru obce čj. 1026/2021/OU/254 uzavřít smlouvu o pronájmu
nebytových prostor - prodejní prostor o výměře 139m2 a společní prostory o
výměře 13,35m2 v domě služeb čp. 42 v Příšovicích
Usnesení UR č. 144/2021 – Rada schvaluje záměr obce čj. 1026/2021/OU/254 uzavřít
smlouvu o pronájmu nebytových prostor - prodejní prostor o výměře 139m2 a
společní prostory o výměře 13,35m2 v domě služeb čp. 42 v Příšovicích.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
8) Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo akce „Víceúčelové hřiště
18x36m ZŠ Příšovice“
Usnesení UR č. 145/2021 – Rada schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo akce
„Víceúčelové hřiště 18x36m ZŠ Příšovice“ uzavřený se zhotovitelem S-Vision s.r.o.,
IČ 044 74 694 zastoupený jednatelem Štěpánem Velem týkající se méněprací a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
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Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 07.07.2021 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: 28.06.2021
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