U S N E S E N Í č. 6
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 17.9. 2007
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
1) Záměr zahájit práce na odkanalizování obce.
2) Rozpočtovou změnu č. II/2007.
3) Prodej pozemků p.č. 108/4, 108/5 a 108/10 v k.ú.Dolní Prysk o celkové výměře 1479 m2
manţelům Borským na stavbu RD.
4) Prodej pozemku p.č.799 v k.ú. Dolní Prysk panu Kamilu Tučkovi.
5) Koupi pozemku p.č. 835/9 v k.ú. Dolní Prysk ve vlastnictví p. Oty Tučka, pí. Milady Tučkové a
pí. Evy Blaţkové. Koupě výše uvedeného pozemku bude předcházet prodeji p.p.č. 799 v k.ú. D.P.
6) Prodlouţení lhůty pro dodání podkladů k sepsání smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji pozemku
p.č. 840 v k.ú. Dolní Prysk na půl roku od tohoto zasedání.
7) Prodej st.p.p.č. 195 o výměře 67 m2 panu Jaroslavu Jirouškovi.
8) Prodej p.p.č. 39 a 725/2 v k.ú. Dolní Prysk ţadatelům manţelům Roučovým.
9) Zrušení nájemní smlouvy na p.p.č. 312, 315/1 a 314 uzavřené s paní Janou Pospíšilovou a zároveň
schvaluje pronájem výše uvedených pozemků manţelům Stehnovým.
10) Pronájem části pozemku p.č. 783 v k.ú. Horní Prysk panu Čiţinskému za podmínek uvedených
v zápise ze zasedání.
11) Jana Svitáka – starostu obce jako osobu pověřenou zastupováním obce Prysk při zpracování
územního plánu obce Prysk.
12) Nákup minohledačky na HČ obce za cenu 28.400,- Kč bez DPH.
13) Podání ţádosti o finance z Programu obnovy venkova vyhlášeného MMR ČR. Zároveň
zastupitelstvo obce Prysk schvaluje zadání zpracování projektu, který bude tvořit přílohu ţádosti.
14) Nákup vybavení do ZŠ a MŠ Prysk z financích zaslaných Preciosou a.s. na základě darovací
smlouvy.
Ukládá:
1) Starostovi obce Janu Svitákovi a předsedkyni školské komise Mgr. Šárce Blaţejovské zajistit ve
spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Janou Košnarovou nákup vybavení do ZŠ a MŠ Prysk.
Odkládá:
1) Ţádost paní Souchové do doby neţ bude k ţádosti přiloţen návrh oddělovacího geometrického
plánu, ze kterého bude moţno přesně vyčíst o jakou část pozemku ţadatelka ţádá.

.......................................................
Karel Jelínek - místostarosta

................................................
Jan Sviták - starosta

