Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 21
ze zasedání konaného dne 12.4. 2017
Zastupitelstvo obce na svém zasedání přijalo následující usnesení:
.













Usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016
a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad
Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Účetní závěrku Obce Prysk za
účetní období 2016 sestavenou ke dni 31.12.2016 a krytí ztráty HČ ve výši
2.732,44Kč fondem hospodářské činnosti.
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ
Prysk za účetní období 2016 a převedení zisku ve výši 8.936,55 Kč do rezervního
fondu.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Rozpočtové opatření 1/17
v předkládaném znění.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje změnu názvu Rozpočtového
výhledu obce na Střednědobý výhled rozpočtu obce.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje pronájem sportovišť sportovním
klubům za podmínek roku 2016, tedy Oddíl Zápasu pronájem sálu zdarma, oddíl
SKAL Prysk pronájem lezecké stěny za 2.000,- Kč ročně a Oddíl tenisu a nohejbalu
pronájem areálu kurtů za 1,- Kč ročně.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy č.
3/2015 s obcí Prysk na projednávání veřejnopořádkových přestupků (§46 odst. 2 až
§50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), kterým se
mění platnost smlouvy z doby určité na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce schvaluje nákup obecního automobilu DACIA
DOKER, 1,6. za celkovou cenu cca 240.480,- Kč s DPH na pětiletý leasing s měsíční
splátkou 5.200,- Kč a akontací 50.000,- Kč.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje Podání žádosti do POV Libereckého
kraje na dokončení rekonstrukce hygienického zařízení (sprchy, umývárna) na
fotbalovém hřišti s celkovými náklady 150.000,- Kč.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2017
v předkládaném znění a odměnu kronikářce K.K. ve výši 1.176,- Kč hrubého.
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