U S N E S E N Í č. 4
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 2.5.2007
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
1) Nákup vybavení do ZŠ a MŠ Prysk
2) Vyhlášku č. II/2007-Poţární řád obce a Vyhlášku č. III/2007 o zabezpečení při akcích, kterých
se zúčastňuje větší počet osob
3) Prodej ideálního podílu na domě č.p. 110 ve výši 41/157 za cenu 82.000,- Kč.
4) Rozpočtové změny č. I/2007
4) Prodej pozemků p.č. 735/9 a p.p.č. 200/2 v k.ú. Dolní Prysk ţadateli Preciose a.s.
5) Prodej p.p.č. 1621/19 v k.ú. Horní Prysk ţadateli p. Zemanovi.
6) Prodlouţení pronájmu pozemku p.č. 312,315/1,314 v k.ú. Horní Prysk ţadatelce pí. Janě Pospíšilové.
7) Zrušení svého usnesení na prodej pozemku 196/2 v k.ú. Dolní Prysk panu Hruškovi a schvaluje
prodej tohoto pozemku p. Pavlu Růţičkovi.
8) Nákup hudební aparatury od firmy NOMIRET za cca 72.000,- Kč.
9) Bezúplatný převod pozemků p.č. 526/1 a 526/2 ve vlastnictví SK Prysk do vlastnictví obce a
koupi pozemků p.č.526/6, 526/7, 526/4 , 525/1, 525/2 ve vlastnictví p. Ruffera a p. Pospíšila
v areálu SK Prysk za cenu 32.000,- Kč.
10) Slevu z nájmu pro cvičení seniorek na sále v budově O.Ú..
11) Navýšení odměny starosty podle nařízení vlády č.614/2006.
12) Příspěvek ve výši 5,- Kč na obyvatele obce na podporu Centra psychologické pomoci v Novém Boru.
13) Uzavření nájemní smlouvy na kurty u koupaliště v Horním Prysku s SK tenisu a nohejbalu.
14) Prodej dřeva z obecních lesů vytěţeného po větrné smršti na pilu p. Patrovského.
15) Zahájení prací na odvodnění pozemků u závodu Preciosa a.s. a zadání realizace této akce firmě
D-STAV za cenu cca 240.000,- Kč.
16) Nákup 100 ks. ţidlí a 25 ks stolů na sál v budově O.Ú. Prysk za cenu cca 130.000,- Kč.
17) Navýšení úvazku uklízečky na 3 hod. denně.
Odkládá:
Ţádost p. Filipa Borského na prodej pozemků p.p.č. 446/1,449/1,447/1 a části p.1500 na stavbu RD
do doby neţ se k záměru vyjádří správa CHKO.
Bere na vědomí:
1) Výsledek přezkumu hospodaření ZŠ a MŠ Prysk
2) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Prysk
3) Informace z pracovní skupiny Svazku obcí Novoborska
4) Likvidaci následků větrné smršti
5) Informace z veřejného projednání Petice občanů obce Prysk za boj proti zápachu, hluku a
vypouštění škodlivin do ovzduší.

.......................................................
Karel Jelínek - místostarosta

................................................
Jan Sviták - starosta

