Marečkovi upekla pro děti koláčky, paní učitelky připravily oslavu a děti se s Markem radovaly
a blahopřály. 25. 9. 2012 jsme uspořádali „Žabičkovou bojovku“. Jedna parta dětí se schovávala
a druhá je hledala. Výlet na Klepec byl jen pro odvážné děti a všechny ho zvládly. Odměnou bylo
dobré pitíčko a sladké překvapení. Děkujeme všem maminkám a příznivcům naší školičky za
hygienické i výtvarné pomůcky. Díky i fotbalistům, kteří nás přibrali mezi své kamarády a nabídli
nám spolupráci. Pěkné podzimní dny Vám přejí děti a kolektiv MŠ.
V Přišimasech 30. 9. 2012
Marta Vykouřilová řed. MŠ
ZASTUPITELÉ INFORMUJÍ:
• Veřejná schůze: proběhla dne 14. 9. 2012 – zkrácený zápis ze schůze Přítomní členové zastupitelstva: p. Frank, Šmejkal, Rumanová, Řádková, Kuchařová,
Teichner, Jelen, Liebeltová
K bodu - Vodovod
Občané byli seznámeni s úpravami vodovodu souvisejícími s montáží filtrů a zařízení na
odstranění uranu. Proběhly kontroly funkčnosti zařízení SÚJB ( Státní úřad pro jadernou
bezpečnost) vč. měření po úpravě. Výsledky měření jsou příznivé a naměřené hodnoty
bezpečně splňují stanovené limity. Občané byli seznámeni s plánovanou výměnou čerpadel
a rekonstrukcí potrubí na prameništi vodovodu.
K bodu - Mateřská školka
Paní místostarostka seznámila přítomné s nynějším provozem MŠ, s rekonstrukcí nové
budovy č.p. 54 za přispění dotace OPS Pošembeří a připravovanou rekonstrukcí staré
budovy. Občané byli zároveň seznámeni s důvodem dodatečného zápisu do MŠ.
K bodu - Kanalizace
Pan starosta informoval přítomné se stavem přípravy realizace kanalizace v obci. Obec má
platné stavební povolení a realizace díla je závislá na získání vhodného dotačního titulu.
Starosta znovu shrnul důvody, kterými Ministerstvo zemědělství zamítlo žádost o dotaci na
výstavbu kanalizace.
K bodu - Chodníky v obci
Občané byli informováni o podepsané smlouvě na zpracování studie stavby pro výstavbu
chodníků. Starosta vyzval všechny občany k nahlédnutí do projektové dokumentace k případným podnětům. Projektová dokumentace bude k nahlédnutí na OÚ v následujících
3 týdnech. Do konce roku je možné podat žádost o dotaci na ROP.
K bodu - Řešení dopravní situace v obci
Starosta seznámil přítomné o záměru instalovat zpomalovací polštáře na čtyřech místech
v obci. Záměr instalace v blízkosti lokality pod Hradešínem nebyl obyvateli lokality schválen.
Zastupitelstvo se bude řešením dopravní situace zabývat na nejbližším zastupitelstvu.
K bodu - Komunikace ve Skřivanech
Proběhla informace o špatném stavu komunikace a příčinách tohoto stavu. Občané byli
informováni o plánované schůzce s majiteli sousední komunikace. Na schůzce by měla být
dosažena dohoda o technickém a finančním řešení odvodu dešťové vody ze sousední komunikace do stávající dešťové kanalizace.
K bodu - Pochůzný pás směrem k Hradešínu
Byla poskytnuta informace o přípravě smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a majiteli
pozemků, kde je plánován pochůzný pás.

K bodu - Pošembeří - dotace
Byla poskytnuta informace o zpracování žádosti na OPS Pošembeří k poskytnutí dotace na
dětské hřiště v Přišimasech (na stávajícím fotbalovém hřišti).
Součástí tohoto bodu byla také informace o dosud zpracovaných projektech na občanské
vybavení v obci.
V diskusi probíhalo hlavní téma dopravní situace v obci-radary, rychlá jízda, sběrný dvůr
Český Brod, kanalizace. Někteří občané v diskuzi udávali z důvodu neznalosti okolností
mylné informace.
PŘIŠIMASY ZELEŇ
Zastupitelstvo reaguje na diskusní příspěvek paní Kropáčové
(projekt Regenerace veřejné zeleně v obci Přišimasy):
1) Hodnota projektu je dle dokladů 1 457 537Kč, ne uváděná 2 000 000Kč. Dvouletá údržba
v ceně cca 450 000Kč nebyla realizována, protože nebyla zařazena do uznatelných nákladů.
2) Pro představu uvádíme zpochybňované hodnoty zálivky uvedené ve výkazu výměr, vzhledem k regenerované ploše zeleně.
- náves o výměře 3 850 m2, zálivka 408 m3, tzn. 0,106 m3 (106 litrů) zálivky na 1m2
- zahrada OÚ o výměře 265 m2, zálivka 30,6 m3, tzn. 0,115 m3 (115 litrů) zálivky na 1m2
- Skřivany křížek, výměra 133 m2, zálivka 14,1 m3, tzn. 0,106 m3 (106 litrů) zálivky na 1m2
- školka a okolí, výměra 427 m2, zálivka 49,50 m3, tzn. 0,116 m3 (116 litrů) zálivky na 1m2
3) Skřivany nová zástavba – počet stromů (javor mléč) směrem k dětskému hřišti. Z celkového počtu 10 stromů byly 3 stromy přesunuty z prostorových důvodů do jiné části obce.
Výkazy výměr zpracovávala projektantka s autorizací na projektování těchto staveb. Celá
projektová dokumentace včetně výkazů výměr prošla kontrolou poskytovatele dotace.
Realizace akce byla opět několikrát kontrolována pověřenými osobami poskytovatele.
• Podnět občanů ohledně BESIP – zastupitelé zjišťovali možnost zpracování dopravní
situace v obci. Tato informace nebyla přesná a v současné době již BESIP žádné studie
tohoto typu neprovádí. Jednalo se o jednorázovou akci, která probíhala před cca
5 lety. Pokud by mohl být někdo nápomocen v této záležitosti, uvítáme každou pomoc.
• BIOODPAD - z důvodu příznivého počasí svoz Bioodpadu trvá i v měsíci říjnu.
• Dne 6.10.2012 proběhne v obci svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Harmonogram svozu je následující:
09.40 - 10.10
Skřivany
U sep. nádob
10.20 - 10.50
Přišimasy
U krámu
11.00 - 11.30
Přišimasy
Křižovatka na Limuzy
Do velkoobjemového odpadu patří: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý
nábytek.Nevozte do sběru!!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad
Nebezpečný odpad: Absorpční činidla, pneumatiky (pouze osobní, bez disků!!!),
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice), barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice, baterie a akumulátory (Ni-Cd), baterie a akumulátory (olověné),
vyřazené televizory, monitory.

