U S N E S E N Í č. 22
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 29.6. 2009
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení :
Schvaluje:
-

-

-

-

-

-

závěrečný účet obce za rok 2008 a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2008
s výhradou s tím, že nápravná opatření byla provedena v průběhu roku 2008
prodej pozemku p.č. 1558/1 v k.ú. Horní Prysk o výměře 38 m2 panu Petru Štěpánovi
prodej pozemku p.č. 906 v k.ú. Horní Prysk o výměře 1168 m2 panu Milanu Timoftejovi,
před prodejem pozemku bude nutno uzavřít smlouvu na věcné břemeno pro zachování
odvodnění
pozemku na náklady žadatele
prodej pozemku p.č. 424 v k.ú. Horní Prysk o výměře 327 m2 panu Tomáši Svobodovi,
prodeji bude předcházet zaměření hranic pozemku na náklady žadatele
prodej pozemku p.č. 3 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 331 m2 panu Františku Kaiserovi,
prodeji bude předcházet zaměření pozemku a případné oddělení části pozemku se
zastávkou na náklady žadatele
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP – 12 –
4001707/P002 týkající se části p.p.č. 620/1, 621/1 a 621/8 (dle geom. plánu) s ČEZ
Distibuce a.s
smlouvu o zřízení věcného břemene týkající se p.p.č. 794/7 a 797/1 v k.ú. Dolní Prysk
s ČEZ Distibuce
uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro zřízení plynové přípojky na p.p.č. 49/2 a
48/3 s p. Pavlem Svobodou, geometrický plán na vytýčení věcného břemene bude
proveden na náklady žadatele
rozpočtovou změnu č. 2/2009
rekonstrukci elektroinstalace vodárny a vodojemu v Dolním Prysku s náklady ve výši
70.468,- Kč a 59.000,- Kč
uspořádání letních slavností a pověřuje kulturní a školskou komisi zajištěním organizace
akce, zároveň zastupitelstvo obce Prysk schvaluje uzavření darovací smlouvy na
uspořádání koncertu v rámci festivalu Lípa Musica 26.9. 2009 v Prysku
uzavření pojistné smlouvy na majetek obce s firmou IMG a.s.
nákup křovinořezu STIHL za cenu cca 22.000,- Kč.
Neschvaluje:

-

prodej pozemku p.č. 906 v k.ú. Horní Prysk o výměře 1168 m2 Ing. Petru Čížkovi

Odkládá:
-

prodej st. pozemků p.č. 9/1, 9/2 a 9/3 v k.ú. Dolní Prysk o celkové výměře 501 m2 manželům
Kotešovicovým s tím, že žádost bude projednána až po té co dojde k vytýčení hranic pozemků

Ruší:
-

-

smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu nájemní p.p.č. 840 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 1474 m2
ze dne 13.10.2008 schválené zastupitelstvem obce 21.8.2002 z důvodů neplacení nájemného ve
stanovené lhůtě a z důvodu prodlení dodání dokladů ke stavbě RD (územní rozhodnutí) s tím, že
dlužné nájemné za rok 2007 a 2008 v celkové výši 2948,- Kč bude obci Prysk uhrazeno
nájemní smlouvu panu Schořovi na p.p.č. 1558/1 v k.ú. Horní Prysk

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

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

