U S N E S E N Í č. 24
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 5.10. 2009
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení :
Schvaluje:
-

-

pokyn starosty k provedení fyzické inventury majetku obce Prysk a dokladové inventury k 31.12.2009
vydaný dne 5.10.2009 dle § 29 a 30 zákona č. 563/1991.
prodej st.p.p.č. 15/5 v k.ú. Dolní Prysk o výměře 32 m2 RNDr. Jaroslavě Zoubek
prodej části p.p.č. 1624 a 913 oba v k.ú. Horní Prysk paní Věře Gärtnerové. Rozdělovací geom.plán
bude proveden na náklady žadatelky.
pronájem p.p.č. 457/1 v k.ú. Horní Prysk o výměře 550 m2 a p.p.č. 438/1 v k.ú. Horní Prysk o výměře
72 m2 za účelem zřízení zahrady panu Tomáši Vlčkovi
schvaluje pronájem části p.p.č. 308 v k.ú. Dolní Prysk panu Janu Svitákovi
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 1185, 1585, 1584, 1201, 1188,
1582/1, 1187, 1555/1 v k.ú. H.Prysk s ČEZ distribuce.
převod finančních prostředků z fondu hospodářské činnosti na účet obce ve výši 400.000,- Kč –
z důvodu nutnosti předfinancování dotace na výměnu herních prvků na zahradě ZŠ a MŠ Prysk. Po
závěrečném vyúčtování akce budou finanční prostředky převedeny zpět na fond hospodářské činnosti
rozpočtovou změnu č. III/2009 v předkládaném znění.
novou zřizovací listinu ZŠ a MŠ Prysk a smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku s platností od 1.11.
2009.
realizaci akce „ Opravy veřejného osvětlení u požární nádrže v Horním Prysku“ a provedením prací
pověřuje pana O. Richtera z České Kamenice.

Neschvaluje:
-

prodej p.p.č.906 v k.ú. Dolní Prysk paní Martině Kaplanové

Revokuje :
usnesení č.19 ze dne 26.1. 2009 o prodeji části p.p.č. 1574 v k.ú. Horní Prysk, podle geom. plánu č.
281-16/2005 označen jako p.p.č. 1574/2-b, Ing. Václavu Kaderovi
- usnesení č. 14 ze dne 16.6. 2008 o prodeji p.p.č. 136/4 v k.ú. Dolní Prysk paní Renatě Jandové a
usnesení č. 12 ze dne 31.3. 2008 o prodeji p.p.č. 621/5 v k.ú. Dolní Prysk paní Monice Jandové
-

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

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

