Výsledky projednání zastupitelstva obce č.16
ze zasedání konaného dne 11.11.2020
Zastupitelstvo obce na svém zasedání přijalo následující usnesení:
.

















Usnesení č. 1–Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020
v předkládaném znění.
Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce Prysk neschvaluje Smlouvu o spolupráci
uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 84 odst. 2
písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích mezi městy Česká Kamenice, Kamenický Šenov
a obcí Prysk pro přípravu projektu „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice –
Kamenický Šenov“.
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje prodej části pozemku v katastru Horní
Prysk, p.č. 787/1 o celkové výměře cca 185 m2 paní Lence Bendlové, bytem Horní Prysk
79, 471 15 Prysk.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Prysk neschvaluje prodej pozemků 277/1, 277/3, 277,4,
277/5 v k.ú. Dolní Prysk paní Lucii Plešingerové. Záměr prodeje pozemků a jeho způsob
bude zastupitelstvem projednán po vypršení nájemní smlouvy 31.12.2023.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Prysk neschvaluje prodej pozemků 277/1, 277/3, 277,4,
277/5 v k.ú. Dolní Prysk panu Romanu Sirůčkovi. Záměr prodeje pozemků a jeho způsob
bude zastupitelstvem projednán po vypršení nájemní smlouvy31.12.2023
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Prysk neschvaluje prodej pozemku p.p.č. 1618/2 v k.ú.
Horní Prysk paní Elišce Lunenburgové z důvodu nutnosti zaměření hranic pozemku a
oddělení jeho částí.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce Prysk neschvaluje prodej pozemku p.č. 497/6 v k.ú.
Dolní Prysk paní Slávce Breuerové a žádost projedná až po zaměření hranic pozemku
žadatelkoua po posouzení na místě.
Usnesení č. 8 – Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Plán inventur pro rok 2020 a Pokyn
starosty k provedení fyzické a dokladové inventury majetku obce k 31.12.2020.
Usnesení č. 9 – Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje provedení stavby přístřešku na
techniku a zázemí za budovou O.Ú. Prysk za cenu 65.000,-Kč včetně DPH.
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