U S N E S E N Í č. 12
z jednání zastupitelstva obce Prysk, konaného dne 25.1.2012
Na svém jednání zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
S c h v a l u j e:
-

-

-

Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012 v předkládaném znění.
Druhou část úhrady ztráty hospodaření ZŠ a MŠ Prysk z roku 2009 ve výši 30.391,66 Kč.
Sazbu vodného u maloodběratelů na 22,50 Kč a u velkoodběratelů 28,00 Kč s DPH.
Prodloužení platnosti smluv o smlouvě budoucí uzavřených k prodeji pozemků ke stavbě RD
s panem Timoftejem a paní Jiříkovou do konce roku 2012.
Prodej p.p.č. 108/4 a 108/13 v k.ú. Dolní Prysk paní Vaníčkové a panu Schedelbauerovi za cenu
120.100,- Kč. Ke schválené ceně bude připočtena částka, kterou obec uhradila za částečné
zasíťování pozemku a vybudování přístupové cesty.
Zřízení věcného břemene za účelem vjezdu na pozemek ke stavbě RD na pozemcích 787/8, 787/7
a části p.p.č. 787/1 v k.ú. Horní Prysk ve prospěch pana J. Bendla. Věcné břemeno bude zřízeno
na náklady žadatele.
Zřízení věcného břemene ve prospěch manželů Brejníkových za účelem zřízení vodovodní
přípojky na p.p.č. 846 v k.ú. Dolní Prysk. Věcné břemeno bude zřízeno na náklady žadatele.
Koupi 13 m2 části pozemku p.p.č. 841/2 v k.ú. Dolní Prysk za cenu 100,- Kč/m2 od manželů
Brejníkových za účelem narovnání hranic přístupové komunikace k RD.
Uzavření smlouvy s Krajským úřadem Libereckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti v obci.
Celková částka činí 41.040,- Kč za rok.
Obecně závaznou vyhlášku č. I/2012 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení
pravidel pohybu psů na veřejném prostranství.
Zřízení věcného břemene ve prospěch obce Prysk za účelem údržby a oprav vodovodu na p.p.č.
1276/1 v k.ú. Horní Kamenice, č. kat. území 621315.

N e s ch v a l u j e:
-

Prodej p.p.č. 122/6 v k.ú. Dolní Prysk panu Tondrovi.

R u š í:
-

Smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji p.p.č. 196/2 v k.ú. Dolní Prysk ke stavbě RD uzavřenou
s panem F. Švadlenkou ml.
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