Obec Příšovice,

Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Zápis

ze schůze rady obce
konané dne 08.09.2021 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:
Host: MUDr. Palušák na vlastní žádost
Program:
 Schválení programu
 Kontrola plnění usnesení
 Jednání radních s panem MUDr. Palušákem na jeho žádost
 Projednání žádosti Terezy Nigošové, IČ 753 17 451 o pronájem prodejních prostor
(prodejna chovatelských potřeb) v Domě služeb čp. 42 Příšovice a schválení
smlouvy o pronájmu
 Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace příjemci Mikroregion Jizera,
IČ 702 26 342 ve výši 28.490,- Kč v rámci spoluúčasti na projektu „Komunální
technika pro Mikroregion Jizera“
 Projednání ústní žádosti
o likvidaci 2 ks suchých jasanů
v oblasti nové ČOV
 Žádost TJ Sokol Příšovice, IČ 467 44 011 o bezplatný pronájem celé sokolovny za
účelem konání kulturní veřejné akce dne 30.10.2021 a úhradou spotřebovaných
energií a schválení dohody o pronájmu
 Žádost Aleše Vinše, Přepeřská 1307, Turnov o pronájem objektu sokolovny na
účelem konání veřejné kulturní akce konané dne 6.11.2021
 Informace - na základě Smlouvy o spolupráci s firmou Awenor ze dne 12.3.2020
byl naplněn čl. III. a obci byly zaslány dne 30.08.2021 finanční prostředky ve výši
300.000,--Kč, které budou použity na pokrytí nákladů na opravu místních
komunikací
 Žádost spolu NAŠE ODPADKY z.s., IČ 107 22 289 o poskytnutí finančního daru
ve výši 4.500,--Kč na činnost spolku
 Schválení přijetí dotace ve výši 40.544,93 Kč dle smlouvy o poskytnutí účelové
dotace č. OLP/2405/2021 na projekt „Pořízení věcných prostředků pro SDH
Příšovice“ (hadice, masky, …..)
 Schválení přijetí dotace ve výši 49.754,88 Kč dle smlouvy o poskytnutí účelové
dotace č. OLP/2401/2021 na projekt „Pořízení zásahových obleků a dalšího
vybavení požární ochrany“
 Projednání účasti obce na akci „Plná urna“ z iniciativy spolku RADOSTI z obce
Kacanovy s cílem zvýšení volební účasti voličů ve volbách ve dnech 8.-.9.9.2021
 Žádost
o souhlas s akcí „Stavební úpravy RD čp. 64 Příšovice“ dle předložené PD ve
stupni ÚS+OS
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Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změny) č. 117D8210B5637 z MMR
ve výši 2.099.784,- Kč z důvodu změny smlouvy se zhotovitelem dle dodatku č.
3 smlouvy o dílo „Víceúčelové hřiště 18x36m ZŠ Příšovice“
Schválení cenové nabídky Tiskárny Jelínek s.r.o., IČ 278 70 383 na výrobu a
potisk 200ks vánočních hrnků
Schválení pořádání adventního koncertu sboru My Gospel ze Železného Brodu dne
03.12.2021 v kapli sv. Václava
Seznámení a projednání vyhodnocení žádostí o změnu územního plánu obce
odborem rozvoje a územního plánování Města Turnov, které bude předloženo ke
schválení zastupitelstvu obce
Žádost oddělení bojové přípravy 31. pluku radiační, chemické a biologické
ochrany o povolení výcviku na vodní ploše Malý Písečák ve dnech 29. a
30.09.2021 od 8:00 do 16:00 hod.
Informace starosty
- Sdružení Český Ráj – prezentace nabídky na zajištění informačních tabulí
v obci a okolí
- Oprava stoupaček v PD čp. 187
- Dodávka prefabrikátů k zpevnění MK kolem hřiště za ZŠ, montáž osvětlení
21.9.2021
- Dar
– dřevěný krokodýl – vybrat místo umístění (areál ZŠ,
prostor před sokolovnou, povodňový park,…) do parku v ZŠ
- Informace o obdržené nabídce na PD se získáním SP na stavbu řady garáží na
pč. 473/3, 472/67, 456/12
- Vánoční osvětlení obce LED osvětlením (co, kdo, montáž, demontáž)
- Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce Hala
Příšovice bude projednáno na další schůzi rady
- Informace komise životního prostředí ohledně nepřipojených RD na šachty
podtlakové kanalizace realizované za finanční podpory Ministerstva životního
prostředí v roce 2002

Usnesení UR č. 188/2021 – Rada schvaluje program dnešního jednání a je
usnášeníschopná.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se : 0
Usnesení přijato
Kontrola plnění usnesení
Usnesení UR č. 189/2021 – Rada bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
1) Jednání radních s panem MUDr. Palušákem na jeho žádost
V 17:00hod. MUDr. Palušák opustil jednání rady.
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2) Projednání žádosti Terezy Nigošové, IČ 753 17 451 o pronájem prodejních prostor
(prodejna chovatelských potřeb) v Domě služeb čp. 42 Příšovice a schválení
smlouvy o pronájmu
Záměr čj. 1126/2020/OU/607 zveřejněn od 19.08.2020 do 03.09.2020.
K záměru se přihlásila dne 30.08.2021 Tereza Nigošová, IČ 753 17 451
Usnesení UR č. 190/2021 – Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
nebytových prostor – prodejní prostor o výměře 28 m2 v Domě služeb čp. 42
v Příšovicích s nájemcem Terezou Nigošovou, IČ 753 17 451, se sídlem Příšovice
171 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
3) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace příjemci Mikroregion Jizera,
IČ 702 26 342 ve výši 28.490,- Kč v rámci spoluúčasti na projektu „Komunální
technika pro Mikroregion Jizera“
Usnesení UR č. 191/2021 – Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace příjemci
Mikroregion Jizera, IČ 702 26 342 ve výši 28.490,- Kč v rámci spoluúčasti na
projektu „Komunální technika pro Mikroregion Jizera“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
4) Projednání ústní žádosti
o likvidaci 2 ks suchých jasanů
v oblasti nové ČOV
Usnesení UR č. 192/2021 – Rada souhlasí s likvidací 2 ks suchých jasanů v oblasti
nové ČOV žadatelem J
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
5) Žádost TJ Sokol Příšovice, IČ 467 44 011 o bezplatný pronájem celé sokolovny za
účelem konání kulturní veřejné akce dne 30.10.2021 a úhradou spotřebovaných
energií a schválení dohody o pronájmu
Usnesení UR č. 193/2021 – Rada schvaluje bezplatné zapůjčení sokolovny za
účelem pořádání veřejné kulturní akce dne 30.10.2021, úhradu spotřebovaných
energií, schvaluje dohodu o pronájmu sokolovny uzavřenou s TJ Sokol Příšovice,
IČ 467 44 011 a pověřuje starostu podpisem dohody za podmínky, že platná
vládní opatření budou realizaci akce tohoto povolovat a dodržení platných
epidemiologických opatření.
Hlasování
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:1- Košek
Usnesení přijato
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6) Žádost Aleše Vinše, Přepeřská 1307, Turnov o pronájem objektu sokolovny na
účelem konání veřejné kulturní akce konané dne 6.11.2021
Usnesení UR č. 194/2021 – Rada schvaluje komerční zapůjčení sokolovny za
účelem pořádání veřejné kulturní akce dne 06.11.2021, schvaluje dohodu o
pronájmu sokolovny uzavřenou s Alešem Vinšem, Přepeřská 1307, Turnov a
pověřuje starostu podpisem dohody za podmínky, že platná vládní opatření
budou realizaci akce tohoto druhu povolovat a dodržení platných
epidemiologických opatření.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
7) Informace - na základě Smlouvy o spolupráci s firmou Awenor ze dne 12.3.2020
byl naplněn čl. III. a obci byly zaslány dne 30.08.2021 finanční prostředky ve výši
300.000,--Kč, které budou použity na pokrytí nákladů na opravu místních
komunikací
Usnesení UR – Rada bere na vědomí informaci, že - na základě Smlouvy o
spolupráci s firmou Awenor ze dne 12.3.2020 byl naplněn čl. III. a obci byly
zaslány dne 30.08.2021 finanční prostředky ve výši 300.000,--Kč, které budou
použity na pokrytí nákladů na opravu místních komunikací.
8) Žádost spolu NAŠE ODPADKY z.s., IČ 107 22 289 o poskytnutí finančního daru
ve výši 4.500,--Kč na činnost spolku
Usnesení UR č. 195/2021 – Rada neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
4.500,--Kč spolku NAŠE ODPADKY z.s., IČ 107 22 289.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
9) Schválení přijetí dotace ve výši 40.544,93 Kč dle smlouvy o poskytnutí účelové
dotace č. OLP/2405/2021 na projekt „Pořízení věcných prostředků pro SDH
Příšovice“ (hadice, masky, …..)
Usnesení UR č. 196/2021 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 40.544,93 Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2405/2021 na projekt
„Pořízení věcných prostředků pro SDH Příšovice“ (hadice, masky, …..)
s poskytovatelem Libereckým krajem, IČ 708 91 508 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
10) Schválení přijetí dotace ve výši 49.754,88 Kč dle smlouvy o poskytnutí účelové
dotace č. OLP/2401/2021 na projekt „Pořízení zásahových obleků a dalšího
vybavení požární ochrany“
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Usnesení UR č. 197/2021 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 49.754,88 Kč a
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2401/2021 na projekt
„Pořízení zásahových obleků a dalšího vybavení požární ochrany“
s poskytovatelem Libereckým krajem, IČ 708 91 508 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
11) Projednání účasti obce na akci „Plná urna“ z iniciativy spolku RADOSTI z obce
Kacanovy s cílem zvýšení volební účasti voličů ve volbách ve dnech 8.-.9.9.2021.
Odsouhlaseno realizovat zveřejnění akce na stránkách obce a vylepení plakátů.
Usnesení UR č. 198/2021 – Rada souhlasí se zveřejněním akce „Plná urna“
z iniciativy spolku RADOSTI z obce Kacanovy na stránkách obce a vylepením
plakátů.
Hlasování
Pro:
3
Proti: 0
Zdržel se:2 – Macášek, Drbohlav
Usnesení přijato
12) Žádost Libora a Radky Endrychových, Příšovice 203 a
o souhlas s akcí „Stavební úpravy RD čp. 64 Příšovice“ dle předložené PD ve
stupni ÚS+OS
Usnesení UR č. 199/2021 – Rada souhlasí se stavbou „Stavební úpravy RD čp. 64
Příšovice“ investorů
Hlasování
Pro:
5
Usnesení přijato

Proti: 0

Zdržel se:0

13) Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změny) č. 117D8210B5637 z MMR
ve výši 2.099.784,- Kč z důvodu změny smlouvy se zhotovitelem dle dodatku č.
3 smlouvy o dílo „Víceúčelové hřiště 18x36m ZŠ Příšovice“
Usnesení UR č. 200/2021 – Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 2.099.784,--Kč
dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 117D8210B5637 z MMR ČR na
projekt „Víceúčelové hřiště 18x36m ZŠ Příšovice“
Hlasování
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato
14) Schválení cenové nabídky Tiskárny Jelínek s.r.o., IČ 278 70 383 na výrobu a
potisk 200ks vánočních hrnků
Usnesení UR č. 201/2021 – Rada schvaluje pořízení 200ks vánočních hrnků
včetně potisku dle cenové nabídky spol. Tiskárna Jelínek s.r.o., IČ 278 70 383 ze
dne 07.09.2021 v celkové výši 11.540,--Kč bez DPH.
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Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
15) Schválení pořádání adventního koncertu sboru My Gospel ze Železného Brodu dne
03.12.2021 v kapli sv. Václava
Usnesení UR č. 202/2021 – Rada schvaluje pořádání adventního koncertu sboru
My Gospel ze Železného Brodu dne 03.12.2021 v kapli sv. Václava.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
16) Seznámení a projednání vyhodnocení žádostí o změnu územního plánu obce
odborem rozvoje a územního plánování Města Turnov, které bude předloženo ke
schválení zastupitelstvu obce
Tyto návrhy budou poté zařazeny do Návrhu o uplatňování ÚPP a bude zahájen
proces pořizování změny č.1 územní plánu obce Příšovice - zaslat zastupitelům
kteří budou projednávat jednotlivé podněty dle § 46 odst. 3 stavebního zákona na
ZO
17) Žádost oddělení bojové přípravy 31. pluku radiační, chemické a biologické
ochrany o povolení výcviku na vodní ploše Malý Písečák ve dnech 29. a
30.09.2021 od 8:00 do 16:00 hod.
Usnesení UR č. 203/2021 – Rada souhlasí s pořádáním výcviku 31. pluku radiační,
chemické a biologické ochrany na vodní ploše Malý Písečák ve dnech 29. a
30.09.2021 od 8:00 do 16:00 hod.
Hlasování
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení přijato.
18) Informace starosty
- Sdružení Český Ráj – prezentace nabídky na zajištění informačních tabulí
v obci a okolí
- Oprava stoupaček v PD čp. 187
- Dodávka prefabrikátů k zpevnění MK kolem hřiště za ZŠ, montáž osvětlení
21.9.2021
- Dar
– dřevěný krokodýl – vybrat místo umístění (areál ZŠ,
prostor před sokolovnou, povodňový park,…) do parku v ZŠ
- Informace o obdržené nabídce na PD se získáním SP na stavbu řady garáží na
pč. 473/3, 472/67, 456/12
- Vánoční osvětlení obce LED osvětlením (co, kdo, montáž, demontáž)
- Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení akce Hala
Příšovice bude projednáno na další schůzi rady
- Informace komise životního prostředí ohledně nepřipojených RD na šachty
podtlakové kanalizace realizované za finanční podpory Ministerstva životního
prostředí v roce 2002
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Závěr
Příští schůze rady bude ve středu dne 29.09.2021 od 16,00 hod. v kanceláři starosty.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce je plánováno ve středu dne 15.12.2021 od
17,00 hod. v přísálí místní sokolovny.

Ing. František Drbohlav
Podpis starosty:

Jan Košek, DiS.
Podpis místostarosty:

Datum vyhotovení zápisu: 13.09.2021
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