U S N E S E N Í č. 14
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 16.6. 2008
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Závěrečný účet a Zprávu o výsledku hospodaření obce Prysk za rok 2007 s výhradou. Nápravná
opatření, která vyplývají ze závěru zprávy byla provedena.
Rozpočtovou změnu č. 2/2008 v předkládaném znění.
Zadání zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci ZŠ a MŠ Prysk projektantce pozemních
staveb paní Kamile Vojtové z Nového Boru.
V ZŠ Prysk od školního roku 2009 – 2010 zřízení výuky ve dvou třídách 1. stupně.
Schvaluje prodej části pozemku p.č.987 v k.ú.Horní Prysk o výměře cca 300m2 ţadateli panu Pavlu
Němečkovi z České Kamenice.
Ţádost paní Jaroslavy Čapkové o pronájem části pozemku p.č. 493/6 v k.ú. Dolní Prysk.
Ţádost paní Kroutilové o pronájem části p.p.č. 493/6 v k.ú. Dolní Prysk (za budovou školy) za
účelem zřízení zahrady.
Prodej p.p.č. 196/2 v k.ú. Dolní Prysk o celkové výměře 927 m2 panu Františku Švadlenkovi ml.ke
stavbě RD.
Bere na vědomí odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí paní Petry Tobrmanové týkající se
prodeje pozemků p.č. 126/1, 127/1, 19 v k.ú. Dolní Prysk a zároveň schvaluje prodej výše
uvedených pozemků ţadateli panu Petru Jechovi ke stavbě RD.
Prodej p.p.č. 136/4 v k.ú. Dolní Prysk o celkové výměře 147 m2 ţadatelce paní Renatě Jandové ke
zřízení zahrady.
Pronájem p.p.č. 621/1 v k.ú. Dolní Prysk ţadateli panu Josefu Ulbrichovi s tím, ţe bude zjištěna
alespoň přibliţná výměra pronajatého pozemku.
Schvaluje výměnu značení turistického okruhu v obci Prysk a zároveň schvaluje zadání výroby
značení firmě ADEM z K. Šenova za cenu dle cenové nabídky tj. cca 25.000,- Kč bez DPH.
Uspořádání letních slavností a pověřuje kulturní a školskou komisi zajištěním organizace akce.
Nákup sekačky VARI BDR 595 Adela za cenu cca 28.000,- Kč na HČ obce.

Zamítá:
-

Prodej p.p.č.1574/2 vzniklou dle GP 281-16/2005 z dílu a stávající parcely 1571 a z dílu b
stávající parcely 1574 o výměře 168 m2 Ing. Václavu Kaderovi, bytem Česká Lípa.

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

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

