Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 7
ze zasedání konaného dne 25.6. 2019
Zastupitelstvo obce na svém zasedání přijalo následující usnesení:
.
















Usnesení č. 1 – Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 a
Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Účetní závěrku Obce Prysk za účetní
období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018.
Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Prysk za
účetní období 2018 a převedení zisku ve výši 2.208,07 Kč do rezervního fondu.
Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje prodej pozemků p.č.639/2 o výměře
120 m2 a st.p.č. 73 o výměře 136 m2 slečně K.K. s tím, že žadatelka zajistí na vlastní
náklady přesun všech zařízení spojených se sousední Meixnerovou stezkou, tak aby byl
umožněn přístup na turistický altán.
Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje panu P.H. bytem Prácheň 165, 471 14
Kamenický Šenov požadované kompenzace restitučních nároků ve výši 13.312,- Kč a
vyčíslené škody ve výši 52.660,- Kč a zároveň požadované kompenzace restitučních
nároků ve výši 13.312,- Kč paní D.P., bytem Prácheň 165, 471 14 Kamenický Šenov.
Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje objednávku 1000 ks vratných kelímků
s logem obce za cenu 28.552,40 Kč včetně DPH od společnosti Vratnekelimky.cz s tím, že
800 ks kelímků bude zakoupeno na ekonomickou činnost obce a 200 ks na prezentaci
obce. Nákup na ekonomickou činnost obce bude hrazen převodem financí z rozpočtu obce.
Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje instalaci ventilu na vodovodním řadu.
Celkové náklady na instalaci činí orientačně 50.000,- Kč. Instalace ventilu bude hrazena
převodem financí z rozpočtu obce.
Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje dokončení stavby pódia ve skalním
divadle s tím, že cena za celkové dokončení činí 265.063,- Kč včetně DPH a práce by
prováděl pan T.K.
Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje záměr prodeje části pozemku 794/7
v k.ú. Dolní Prysk o výměře cca 110 m2, s tím, že dojde k rozšíření veřejné komunikace o
4, respektive 2 m.
Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce Prysk bere na vědomí záměr sejmutí zástavy
z pozemku p.č. 1637 v k.ú. Horní Prysk a pověřuje starostu obce zajištěním potřebných
podkladů a informací.
Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z MMRČR a realizaci akce
„Oprava komunikací v obci Prysk“ firmou ZEPS s.r.o. za celkovou cenu 1.941.393,82 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření 4/2019
v předkládaném znění.
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Vladimír Novák - místostarosta

......................................
Ing. Jan Sviták – starosta

