Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 4
ze zasedání konaného dne 30.1. 2019
Zastupitelstvo obce na svém zasedání přijalo následující usnesení:
.













Usnesení č. 1 – Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření 1/2019
v předkládaném znění.
Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce Prysk v souladu s § 84 odst. 2 písm. K) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude starosta pracovat jako neuvolněný člen
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Prysk v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 23.683,- Kč hrubého měsíčně, dle Přílohy k nařízení vlády č.
318/2017 Sb. Odměna bude poskytována ode dne 1. 2. 2019.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Prysk v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 26.315,- Kč hrubého měsíčně dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 2. 2019.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení Svazku obcí Českokamenicka, IČO
70976899, a to s likvidací."
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu Fa. č. 2019012 vystavenou Svazkem
obcí Novoborska.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
"Rekonstrukce hřbitovního kříže v obci Prysk" financovanou z Programu obnovy a
rozvoje venkova vyhlášeného MMR ČR. Dotace až do výše 70%. Celkové náklady
projektu 319.631 vč. DPH, obec by dostala 70% 223.741 Kč. Zbytek je vlastní spoluúčast.
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě na svoz komunálního
odpadu uzavřenou s firmou AVE CZ s cenami navýšenými o inflaci ve výši 2,3 %.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce schvaluje Schválení rámcové částky 200.000,- Kč na
stavbu plotu u vodárny dle sestaveného rozpočtu s tím, že většina prací bude provedena
svépomocí a akce bude dotována částkou 200.000,- Kč z prostředků běžného chodu obce a
po ukončení akce bude zastupitelstvu předloženo vyúčtování akce ke schválení.
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