Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 11.08.2021 ve 16:00 hod.
v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích
Přítomní členové rady: Macášek J., Drbohlav, Košek J., Hlava, Dlasková Hoření
Omluveni:
Hosté: Vratislav Salaba, projektant ve věci kanalizační přípojky objektu čp. 75
Paní
– zástupce žadatele
Paní Marková – stavební úřad Příšovice
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Žádost
zastoupeného na základě plné moci Ing.
Vratislavem Salabou, IČ 068 16 843 o stanovisko k projektové dokumentaci na
akci „Stavební úpravy objektu na st. 89/1 a 89/2 v Příšovicích“ a povolení uložení
kanalizační přípojky do pozemku č. 914/2 v k.ú. Příšovice
 Žádost
o odkoupení části obecního pozemku p.č. 982 v k.ú.
Příšovice za účelem umístění přístřešku pro automobilové stání z důvodu splnění
podmínek kolaudačního rozhodnutí stavby
 Projednání a schválení cenové nabídky spol. ASACONT s.r.o., IČ 087 12 336 na
kryté kontejnerové stání v lokalitě Na Kovárně
 Žádost velitele JSDH o rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C








Projednání a schválení pojistné smlouvy č. 8603289816 spol. Kooperativa Vienna
Insurance Group, IČ 471 16 617 týkající se pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
pro případ porušení právních povinností nebo jiné právní skutečnosti na další
období s ročním automatickým prodlužováním až do 31.7.2024
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2021 rozpočtu obce na rok 2021
Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování
architektonicko – urbanistické studie přírodní oblasti „Písečáky“ v Příšovicích
Požadavek obce na změnu vydaného DUR týkajícího se povrchu cyklostezky GW
Jizera v úseku/etapě E
Komise pro životní prostředí v součinnosti se SČVK provede kontrolu napojení
všech podtlakových kanalizačních šachet na splašky příslušných objektů
Žádost
o umístění do DPS

Usnesení UR č. 177/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
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Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 178/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Žádost I
zastoupeného na základě plné moci Ing.
Vratislavem Salabou, IČ 068 16 843 o stanovisko k projektové dokumentaci na
akci „Stavební úpravy objektu na st. 89/1 a 89/2 v Příšovicích“ a povolení uložení
kanalizační přípojky do pozemku č. 914/2 v k.ú. Příšovice
Usnesení UR č. 179/2021 – Rada po jednání zastává odmítavé stanovisko
k uložení vedení kanalizační přípojky do pozemku p.č. 914/2, na kterém se nachází
nově zrekonstruovaná místní komunikace. Rada navrhla řešení bez zásahu do nové
MK, které prověří projektant Ing. Vratislav Salaba.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
V 16,30hod. opustili jednání rady Vratislav Salaba, paní
Jana Marková.

a paní

2) Žádost
o odkoupení části obecního pozemku p.č. 982 v k.ú.
Příšovice za účelem umístění přístřešku pro automobilové stání z důvodu splnění
podmínek kolaudačního rozhodnutí stavby
Vzhledem k tomu, že žadatel při stavbě přístřešku nepostupoval dle legislativních
pravidel (bez stavebního povolení, ohlášení) rada obce nedoporučuje prodej části
obecního pozemku p.č. 982 v požadované výměře. Současně vyzývá majitele
k odstranění skládky na pozemku obce. Žádost bude postoupena k rozhodnutí ZO.
Pozn. Výsadba dřevin na pozemku obce je podmíněna schválením na radou obce.
Usnesení UR č. 180/2021 – Vzhledem k tomu, že žadatel při stavbě přístřešku
nepostupoval dle legislativních pravidel (bez stavebního povolení, ohlášení) rada
obce nedoporučuje prodej části obecního pozemku p.č. 982 v požadované výměře.
Žádost bude postoupena k rozhodnutí ZO. Současně vyzývá majitele k odstranění
skládky na pozemku obce. Pozn. Výsadba dřevin na pozemku obce je podmíněna
schválením radou obce.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3) Projednání a schválení cenové nabídky spol. ASACONT s.r.o., IČ 087 12 336 na
kryté kontejnerové stání v lokalitě Na Kovárně
Na základě upřesněných parametrů předložila spol. Asacont s.r.o. upravenou
cenovou nabídku na krytá stání (5x kontejnerová nádoba, 2x popelnice, 2x
kontejnerové zvony)
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Usnesení UR č. 181/2021 – Rada schvaluje cenovou nabídku spol. ASACONT
s.r.o., IČ 087 12 336 na kryté kontejnerové stání v lokalitě Na Kovárně ve výši
139.275,--Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.

4) Žádost velitele JSDH o rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C
Jedná se o doplnění stavu řidičů s cílem zajistit akceschopnost
jednotky
Usnesení UR č. 182/2021 – Rada souhlasí s rozšířením řidičského oprávnění ze
skupiny B na skupinu C
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

5) Projednání a schválení pojistné smlouvy č. 8603289816 spol. Kooperativa Vienna
Insurance Group, IČ 471 16 617 týkající se pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
pro případ porušení právních povinností nebo jiné právní skutečnosti na další
období s ročním automatickým prodlužováním až do 31.7.2024
Usnesení UR č. 183/2021 – Rada schvaluje uzavření pojistné smlouvy č.
8603289816 se spol. Kooperativa Vienna Insurance Group, IČ 471 16 617 týkající
se pojištění odpovědnosti zastupitelů obce pro případ porušení právních povinností
nebo jiné právní skutečnosti na další období s ročním automatickým
prodlužováním až do 31.7.2024 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

6) Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2021 rozpočtu obce na rok 2021
v položce příjmy: 1.676.917,32 Kč., výdaje: 1.890.000,- Kč, financování:
213.082,68 Kč. Odsouhlaseno 5/0/0
Usnesení UR č. 184/2021 – Rada schvaluje rozpočtového opatření č.3/2021
rozpočtu obce na rok 2021 v položce příjmy: 1.678.917,32 Kč., výdaje:
1.890.000,- Kč, financování: 211.082,68 Kč.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
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7) Projednání a schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování
architektonicko – urbanistické studie přírodní oblasti „Písečáky“ v Příšovicích
Usnesení UR č. 185/2021 – Rada schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o
dílo na zpracování architektonicko – urbanistické studie přírodní oblasti
„Písečáky“ v Příšovicích týkající se změny termínu ukončení plnění a změny
zhotovitele a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

8) Požadavek obce na změnu vydaného DUR týkajícího se povrchu cyklostezky GW
Jizera v úseku/etapě E, kde je deklarován štěrkový mlatový povrch za živičný
povrch. Tato změna umožní standardizovat řešení povrchů cyklostezek podél toků
v ČR, zlepší náklady na údržbu, rozšíří využitelnost tohoto úseku pro rekreační
účely, vznik asfaltového okruhu pro sportovní vyžití (propojení E + D). Tento
požadavek byl vznesen starostou na jednáních GW Jizera dne 10.05.2021 a dne
09.08.2021
Usnesení UR č. 186/2021 – Rada souhlasí se změnou povrchu cyklostezky v úseku
E cyklostezky GE Jizera štěrkového mlatového povrchu za živičný povrch.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

9) Komise pro životní prostředí v součinnosti se SČVK provede kontrolu napojení
všech objektů na podtlakové kanalizační šachty
Rada upozorňuje, že podtlaková kanalizace v obci byla vybudována částečně
z dotačních prostředků a je povinností ji využívat.
Usnesení UR č. 187/2021 – Rada pověřuje komisi pro životní prostředí, aby
v součinnosti se SČVK provedla kontrolu napojení všech objektů na podtlakové
kanalizační šachty.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato

10) Žádost Márie Kondášové o umístění do DPS
Žádost musí být podána na standardizovaném formuláři
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Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 08.09.2021 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 22.09.2021 od
17,00 hod. v přísálí místní sokolovny.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 16.08.2021
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