Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 26
ze zasedání konaného dne 24. 11. 2021
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání přijalo následující usnesení:


Usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje přerušení projednávání prodeje
pozemku p.č.p. 985/3 v k.ú Horní Prysk a zároveň pověřuje starostu Romana Macha
k zajištění právního zastoupení obce Prysk v této záležitosti.



Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje prodej pozemků v k.ú. Horní Prysk č.
1441/3 o výměře 394m2 a 1441/4 o výměře 322m2 manželům Š. Za cenu 500,- Kč za m2
pozemku. Celkem 716m2 za 358.000,- Kč.



Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje prodej pozemků manželům S. V k.ú.
p.p.č 766/6 o výměře 7m2, 1560/1 o výměře 13m2,p.č, 1621/3 o výměře 2m2, 1621/18 o
výměře 74m2, 1621/36 o výměře 12m2 a 1621/39 o výměře 3m2. Celkem 111m2 za
55.500,- Kč.



Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje záměr směny pozemků p.p.č. 1618/4,
1618/5, 1618/7, 1618/8, 1618/9 a 1618/10 v k.ú. Horní Prysk v celkové výměře 207m2
v majetku obce Prysk za p.p.č. 932/1 a 930/2 součet výměr je také 207m2 v majetku paní
E. L. Veškeré náklady spojené se směnou pozemku hradí žadatel.



Usnesení č. 5 -Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021
v předkládaném znění.



Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Prysk č.1/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předkládaném znění. Tímto se
zároveň ruší OZV 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.



Usnesení č. 7 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje strategický plán obce Prysk pro
období 2021-2026.



Usnesení č. 8 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022 (dotační titul Podpora obnovy sportovní
infrastruktury) Ministerstva pro místní rozvoj na ,,víceúčelové hřiště Zš a Mš Prysk“.



Usnesení č. 9 - Zastupitelstvo obce Prysk pověřuje firmu 3L Studio s.r.o podáním žádosti
o dotaci,zpracování zadávací dokumentace, organizace zadávacího řízení, řízení projektu a
závěrečné vyhodnocení akce. V rámci akce ,,víceúčelové hřiště Zš a Mš Prysk“ ca
celkovou cenu 95.000.-kč bez DPH.



Usnesení č. 10 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje příspěvek na restaurování sochy sv.
Zikmunda v kostele sv. Petra a Pavla v Horním Prysku ve výši 40.000,- Kč.



Usnesení č. 11 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje příspěvek na rekonstrukci kostela sv.
Petra a Pavla v Horním Prysku, ve výši 300.000,- Kč rozložený do tří let. Počínaje rokem
2022.



Usnesení č. 12 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje termíny svateb na rok 2022, a to:
15.01., 12.02., 12.03., 2.04., 14.05., 11.06., 16.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.



Usnesení č. 13 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje spolufinancování sociálních služeb
Svazku obcí Novoborska na rok 2022, a to částkou 45.600,- Kč.



Usnesení č. 14 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje v návaznosti na rozpočtové opatření
6/2021 ze dne 20.10.2021 nákup 5ks nůžkových stanů od firmy TKF partner spol. s.r.o IČ25132644 za celkovou částku 79.146,- Kč včetně DPH.

.....................................................
Vladimír Novák - místostarosta

….......................................
Roman Mach – starosta

