U S N E S E N Í č. 17
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 10.11. 2008
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:

Schvaluje:
-

-

Prodej p.p.č. 48/8 v k.ú. Horní Prysk o výměře 20 m2 panu Františku Šťastnému za cenu 2000,- Kč.
Převod p.p.č. 989/9 o výměře 4903 m2 do vlastnictví obce Prysk na základě návrhu darovací
smlouvy sepsaného panem Františkem Šťastným.
Pronájem části p.p.č. 787/1 panu Eriku Lutzovi za cenu 1,- Kč/m2 ročně za účelem parkování
automobilu.
Prodej p.p.č. 779/1 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 319 m2 panu Dušanu Menclovi za cenu 39.740,- Kč.
Prodej p.p.č. 126/1 v k.ú. D.Prysk o výměře 1141 m2, p.p.č. 127/1 v k.ú. D. Prysk o
výměře 230 m2 a st.p.p.č. 19 v k.ú. D.Prysk o výměře 133m2 paní J. Jiříkové za cenu 139.550,- Kč.
Možnost pronájmu p.p.č. 645/11 v k.ú. Horní Prysk panu M.Šlajsovi za roční nájemné 2.982,- Kč a
za podmínky, že tento pozemek nebude využíván pro provozování jednoho z předmětů živnostenské
činnosti pana Šlajse, t.j. zpracovávání palivového dřeva.
Prodej p.p.č. 749/1 o výměře 54 m2, 749/2 o výměře 47 m2 a st.p.94 o výměře 223 m2 všechny
v k.ú. Horní Prysk paní Anně Petákové za cenu 40.090,- Kč.
Prodej p.p.č. 136/2 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 69 m2 panu Karlu Šmídovi st.. za cenu 3.140,- Kč.
Zřízení věcných břemen na p.p.č. 122/1, 911/2 a 1618 v k.ú. Dolní Prysk a 654/2, 1527/1 v k.ú.
Horní Prysk pro zřízení přípojek NN k RD.
Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje rozpočtovou změnu č. III/2008 v předkládaném znění.
Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje oficiální znak obce Prysk vytvořený podle grafického
návrhu číslo 1 pana P.Domalípa.
Odměnu ve výši 5.000,- Kč čistého tvůrci návrhu znaku obce panu Pavlu Domalípovi.
Pokyn starosty obce k provedení fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2008.

Neschvaluje:
-

Uzavření smlouvy na směnu pozemků ve vlastnictví obce za pozemky ve vlastnictví pana Františka
Šťastného, dle návrhu směnné smlouvy sepsaného panem Františkem Šťastným.
Prodej části p.p.č. 902/1 v k.ú. Horní Prysk paní Alexandře Krotilové.
Prodej p.p.č. 645/11 v k.ú. Horní Prysk panu Martinu Šlajsovi.
Prodej p.p.č. 794/9 v k.ú. Dolní Prysk manželům Nacházelovým.
Ruší:

-

Usnesení o prodeji p.p.č. p.p.č. 126/1 v k.ú. D.Prysk o výměře 1141 m2, p.p.č. 127/1 v k.ú. Dolní
Prysk o výměře 230 m2 a st.p.p.č. 19 v k.ú. D.Prysk o výměře 133m2 panu P.Jechovi.
Usnesení o prodeji p.p.č. 136/2 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 69 m2 paní D.Kárové.

.......................................................
Jan Sviták – starosta

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

