U S N E S E N Í č. 19
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 26.1. 2009
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení :

Schvaluje:
-

-

-

-

Schodkový rozpočet obce Prysk na rok 2009 (a to se zapojením bankovního zůstatku a
s ohledem na splátky úvěru).
Hospodářský výsledek HČ obce za rok 2008 ve výši + 48.175,83 Kč a schvaluje převod zisku
na fond HČ (účet 903).
Pronájem části pozemku p.č. 621/1 v k.ú. Dolní Prysk o výměře cca 300 m2 Paní Věře
Formánkové.
Prodloužení pronájmu p.p.č. 906 v k.ú. Horní Prysk o výměře 1168 m2 panu Janu
Mrkvičkovi. Doba pronájmu se stanovuje na jeden rok.
Pronájem p.p.č. 749/1, 749/2 a st.p.p.č. 94 v k.ú. Horní Prysk o celkové výměře 324 m2
paní Anně Petákové.
Schvaluje prodej p.p.č. 108/8 v k.ú. Dolní Prysk ke stavbě RD panu Jakubu Bendlovi s tím,
že bude prodán celý pozemek o výměře 3273 m2 a přístupová cesta k pozemku bude
vybudována na náklady žadatele.
Prodej části p.p.č. 1574 v k.ú. Horní Prysk, podle geom.plánu č. 281-16/2005 označeného
jako p.p.č. 1574/2 – díl „b“ o celkové výměře cca 100 m2 Ing. Václavu Kaderovi s tím, že
bude hranice prodávaného pozemku vyměřena (posunuta) tak, aby byla umístěna
v dostatečné vzdálenosti (min. 2 m) od vpustí do vodotečí.
Hospodářský výsledek roku 2008 ZŠ a MŠ Prysk a převedení zisku ve výši 39.584,45,- Kč
do rezervního fondu ZŠ a MŠ Prysk. Zároveň zastupitelstvo obce Prysk pověřuje předsedkyni
školské komise Mgr. Šárku Blažejovskou, aby ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Janou
Košnarovou sestavila seznam vybavení, který je třeba nutně do ZŠ zakoupit.
Fond odměn v rámci rezervního fondu ZŠ a MŠ Prysk ve výši 1% rezervního fondu.

Neschvaluje:
-

Prodej p.p.č. 264/14 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 291 m2 panu Dušanu Bláhovi.

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

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

