U S N E S E N Í č. 5
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 25.6.2007
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
1) Závěrečný účet obce za rok 2006 a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad.
2) Vyhlášku o veřejném pořádku č. IV./2007.
3) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 15910121 uzavřené mezi obcí Prysk a SFŽP..
4) Navýšení vodného na 18 Kč/m3 u maloodběratelů a 23 Kč/m3 u velkoodběratelů v obci Prysk od
1.7.2007
5) Prodej pozemků p.č. 108/4 a,b,c v k.ú. Dolní Prysk ke stavbě RD žadatelům Kláře Borské a Filipu
Borskému a zároveň ruší své usnesení, ve kterém schválilo prodej těchto pozemků manželům
Kobližkovým.
6) Prodej části pozemku p.č. 49/9 v k.ú. Horní Prysk žadateli panu Liboru Kmentovi s tím, že uhradí
náklady spojené se zhotovením geometrického plánu a zároveň ruší své usnesení, ve kterém
schválilo prodej této části pozemku žadateli panu Vránovi.
7) Směnu p.p.č. 577/10 díl dle GP č. 304-310/2006 ze dne 27.4.2007 v k.ú. Horní Prysk, trvalý travní
porost o výměře 431 m2 za p.p.č. 490, díl f, dle téhož GP o výměře 85 m2, p.p.č. 577/8 trvalý travní
porost o výměře 277 m2 a p.p.č. 577/9 o výměře 32 m2 s manželi Daliborem a Miroslavou
Sádlovými. Směna je bezúplatná s tím, že veškeré náklady s ní s pojené, včetně geometrického
zaměření hradí manželé Sádlovi.
8) Navýšení prodejní ceny pozemků p. Ruffera a pana Pospíšila o částku ve výši odváděné daně
z prodeje nemovitostí (celkem 6.648,- Kč).
9) Květuši Kahounovou jako novou kronikářku obce.
10) Výrobu nových skříněk na úřední dokumenty a zadání jejich výroby firmě Truhlárna pod čapím
hnízdem.
11) Nákup traktůrku Husqvarna na sekání trávy za cenu 105.000,- Kč.
12) Nájemní smlouvu s klubem SK kopaná Prysk.
Neschvaluje:
1) Prodej p.p.č. 1574/2, ostatní plocha žadateli panu Václavu Kaderovi.
2) Neschvaluje vytvoření splátkového kalendáře na prodej ideálního podílu, který tvoří byt
nájemnice paní Růžičkové na domě č.p. 110.
Odkládá:
1) Projednání žádosti manželů Fakových na prodej pozemku 968/1 v k.ú. Horní Prysk do doby
než bude rozhodnuto o prodeji podílu na domě č.p. 110.
2) Žádost pana Vlastimila Žáka na prodej části p.p.č. 457/1 v k.ú. Horní Prysk.
Bere na vědomí:
1) Výrobu nádrže na vodu na hřbitově v Dolním Prysku a uzavření smlouvy o úhradě nákladů na
čerpání vody s p. Plešingerem.
2) Poskytnutí sponzorského daru od Preciosy a.s.
3) Plán rekonstrukce silnice III/26314
4) Pořádání kulturních akcích v rámci Léta s Pryskem 2007
5) Zahájení prací na čištění a úpravách koryta Pryského potoka.

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

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

