Výsledky projednání zastupitelstva obce č. 28
ze zasedání konaného dne 24.1. 2018
Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání přijalo následující usnesení:


Usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce č. 1/2018
v předkládaném znění.



Usnesení č. 2 - Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2018,o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v předkládaném znění. Poplatek pro rok 2018 činí 700,- Kč.



Usnesení č. 3 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o zákonu č. 99/2017
Sb., kterým byl novelizován zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a o schválení nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a schválilo jako příslušný orgán
podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, „Zásady odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
obce a pravidla pro poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva obce a za výkon funkce člena rady, předsedů a členů výborů,
komisí a zvláštních orgánů“, s účinností od 1. 1. 2018 s tím, že výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstva a místostarosty obce Prysk zůstává ve stávající
výši.



Usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dopis – „Vyjádření zaměstnanců
školy“ zaslaný zastupitelům zaměstnanci ZŠ a MŠ Prysk dne 17.1. 2018. K dotazům
uvedeným v dopise zastupitelé konstatují, že vyrovnání bylo zastupiteli schváleno v
zákonem stanovených mezích a s ohledem na dosavadní pracovní činnost paní R.S.



Usnesení č. 5 - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost občanů, týkající se
instalace VO a rekonstrukce komunikace v lokalitě RD u kostela v H. Prysku
doručenou dne 24.1. 2018 a schvaluje záměr vybudovat v roce 2018 rozšíření sítě VO
v lokalitě č.p. 182, 179, 180 a 181 v k.ú. Horní Prysk a č.p. 13 v k.ú. Dolní Prysk.
Zároveň schvaluje záměr rekonstrukce přístupových komunikací v daných lokalitách.
Zároveň schvaluje záměr rekonstrukce přístupových komunikací v daných lokalitách a
podání žádosti do POV Libereckého kraje a uhrazení vlastního podílu na akce.



Usnesení č. 6 - Zastupitelstvo obce Prysk schvaluje finanční dar Farnosti Srbská
Kamenice na platbu spojenou s údržbou kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku ve
výši 20.000,- Kč.
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Ing. Jan Sviták
starosta

......................................
Vladimír Novák
místostarosta

