U S N E S E N Í č. 12
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 31.3. 2008
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
- Prodej ideálního podílu na domě č.p. 110 ve výši 41/157 žadatelům manželům Fakovým a
paní Šárce Bendové za cenu 82.000,- Kč.
- Rozpočtovou změnu č. I/2008
- Hospodářský výsledek roku 2007 ZŠ a MŠ Prysk a převedení zisku ve výši 24.690,01,- Kč
do rezervního fondu ZŠ a MŠ Prysk.
- Využití těchto prostředků z rezervního fondu na nákup vybavení do ZŠ a MŠ.
- Prodej pozemku p.č. 136/2 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 69 m2 žadatelce paní D. Kárové.
- Prodej pozemku p.č. 621/6 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 486 m2 žadatelům manželům Dlouhým.
- Prodej pozemku p.č. 621/5 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 368 m2 žadatelce paní Monice Jandové.
- Prodej pozemku p.č. 574/29 a 520/4 v k.ú. Horní Prysk žadatelce paní Danuši Souchové. Tyto
parcely budou odděleny rozdělovacím geometrickým plánem na náklady žadatelky.
- Změny v pravidlech pro uzavírání smluv na prodej pozemků pro výstavbu RD.
- Převod pozemku p.č. 745/2 (vodní plocha, vodní tok v korytě) do vlastnictví Povodí OHŘE,
státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
- Dodatek veřejnoprávní smlouvy o vyřizování přestupkové agendy s městem Kamenický Šenov,
který se týká zvýšení poplatku za vyřízení přestupku na 1.500,- Kč.
- Schvaluje navýšení odměn zastupitelů a místostarosty o rozdíl způsobený změnou v systému
odvodů za zdrav. pojištění.
- Prodej části pozemku p.č. 621/1 v k.ú. Dolní Prysk žadatelům manželům Verbergerovým na
stavbu RD. Tato část parcely bude oddělena rozdělovacím geometrickým plánem na náklady
žadatele tak, aby utvářela jednotný celek se sousedními zahradami. Prodej se bude řídit nově
schválenými pravidly pro uzavírání smluv na prodej pozemků.

Odkládá:
- žádost na prodej pozemku p.č. 1558/1 v k.ú. Dolní Prysk žadatelům manželům Schořovým do
doby než budou zaměřeny hranice pozemku s tím, že žadatelé uhradí náklady na vytýčení
pozemku.
Zamítá:
- Prodej ideálního podílu na domě č.p. 110 ve výši 41/157 žadateli panu Gorolovi z Nového Boru.
- Vyřazení akce ČEDIČ FEST z kulturního kalendáře obce Prysk na jaro 2008.

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

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

