U S N E S E N Í č. 25

z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 23.10. 2013

Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
S c h v a l u j e:
-

-

-

-

firmu Bardzák s.r.o. Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001 jako dodavatele
stavebních prací na akci "Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Prysk" a pověřuje starostu
obce Prysk Jana Svitáka uzavřením smlouvy o dílo. Celková nabídková cena díla činí 2.571.311,Kč včetně DPH.
firmu Bohemia info s.r.o., sídlem Paní Zdislavy 301, 470 01 Česká Lípa, 61 53 77 99 jako
dodavatele prací v rámci akce „Odstraňování škod způsobených obci Prysk povodněmi v roce
2013“ a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo. Celková nabídková cena činí
832.129,10 včetně DPH.
smlouvu o úvěru č. 0388212439 s Českou spořitelnou a.s. a schvaluje způsob ručení blankosměnkou
vlastní vystavenou klientem na řad banky s doložkou „bez protestu“. Celková výše úvěru činí
3.500.000,- Kč a termín splácení je do 31.12. 2017
vytvoření veřejné finanční sbírky na zakoupení zvonů do zvonice a dokončení rekonstrukce kostela sv.
Petra a Pavla v Horním Prysku s datem zahájení sbírky 1.12.2013 a ukončení sbírky 31.12. 2015
rozpočtovou změnu č. 5/2013 v předkládaném znění
prodej pozemků p.č. 1585/4 a 1585/5 v k.ú. Horní Prysk o výměře 22 a 28 m2 manželům Vl. a I. V.
prodej pozemku p.č. 21/11 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 259 m2 (oddělený dle GP č. 328-69/2013)
manželům M.
prodej pozemku p.č. 21/13 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 227 m2 (oddělený dle GP č. 328-69/2013) K. a
M. R., pozemek bude splacen ve čtyřech měsíčních splátkách po 4.000,- Kč v termínu do 28.2.2014
prodej pozemků p.p.č. 902/6 o výměře 170 m2 a st.p. č. 122/2 o výměře 14 m2 panu J.M.
prodej pozemku p.č. 20 v k.ú. Horní Prysk o výměře 22 m2 J.a I.K.
prodej pozemku p.č. 1562/2 o výměře 38 m2 dle GP č. 361-202/2012 T. Z. a T.D.
provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku obce Prysk k 31.12.2013

N e s c h v a l u j e:
-

prodej st. pozemku p.č. 14 o výměře 288 m2 a 8/1 o výměře 70 m2 panu S.V.

Jan Sviták
starosta obce

Květuše Kahounová
místostarostka obce

