U S N E S E N Í č. 33
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 29.9. 2010
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:

S c h v a l u j e:
-

-

-

vícepráce na akci „Kompletní rekonstrukce střechy budovy OÚ Prysk“ v celkové výši 110.000,-- Kč
směnu pozemků s panem Františkem Záhumenským takto:
obec převede na pana Záhumenského část p.p.č.122/4 zahrada, oddělenou GP č.284-16/2010
jako p.p.č.122/8 zahrada o výměře 54 m²
obec převezme od pana Záhumenského část p.p.č.122/2 zahrada, oddělenou týmž GP jako
p.p.č.122/7 zahrada o výměře 27 m²
Směna je bezúplatná (event. rozdíl ve výměrách uhradí pan Záhumenský dle schválených zásad
prodeje a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Prysk).
pronájem p.p.č. 493/6 v k.ú. Dolní Prysk paní Jaroslavě Čapkové
prodej p.p.č. 1201 v k.ú. Horní Prysk manželům Marii a Stanislavu Károvým
prodej p.p.č. 320/1 a 321 v k.ú. Dolní Prysk o celkové výměře 510 m2 manželům Šárce a Janu
Svitákovým
pronájem části p.p.č. 854 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Dolní Prysk za účelem parkování obytného
přívěsu panu Radislavu Záhumenskému
prodej části pozemku p.č. 667/5 o výměře 367 m2 v k.ú. Horní Prysk manželům Ortovým
výměnu pozemku 658/7 ostatní komunikace o výměře 88 m2, části p.p.č. 667/5 o výměře cca37 m2 ,
části p.p.č. 1529/3 o výměře cca 11 m2 a části p.p.č. 656/3 o výměře cca 11 m2 za pozemky ve
vlastnictví manželů Ortových s tím, že výměna pozemků proběhne až po té,co manželé Ortovi
vybudují dle požadavků obce a na vlastní náklady veřejnou komunikaci (na p.p.č.657, 1529/1, 655/8,
656/1 a 574/25), tak aby zajistili dostatečný průjezd k p.p.č. 667/5
rozpočtovou změnu č. II/2010 v předkládaném znění
výměnu dveří v kanceláři OÚ Prysk s celkovými náklady 20.000,-- Kč
zadání zakázky na kompletní výměnu elektrorozvaděčů budovy OÚ firmě ETS CZ Nový Bor.
Celková cena zakázky činí 50.196,-- Kč

.......................................................
Jan Sviták – starosta obce

................................................
Karel Jelínek – místostarosta obce

