
U s n e s e n í  č. 5/2022 ze zasedání Zastupitelstva Obce Prášily konaného dne  23.6.2022

Zastupitelstvo obce :

                       
a) schválilo body programu zasedání 1) - 11) 

b) schválilo doplňující bod programu zasedání 12) 

c) schválilo závěrečný účet obce Prášily za rok 2021 bez výhrad

d) schválilo účetní závěrku obce Prášily za rok 2021

e) schválilo záměr pronájmu části pozemku p.č. 2564/1 k.ú. Prášily spojený se smlouvou budoucí 
kupní dle předloženého situačního zákresu

f) rozhodlo o prodeji pozemku pč. 2572/44 k.ú. Prášily o výměře 813 m2 za cenu 412,- Kč/m2 tj. za 
celkovou kupní  cenu 334956,- Kč p. ZH, dle   znění předložené  kupní smlouvy bude  zákaz zcizení 
nemovitosti se smluvní pokutou ve výši 1626.000 ,-Kč

g) rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 2513/1 k.ú. Hůrka u Železné Rudy dle schváleného nákrasu
p. JŠ

h) schálilo záměr pronájmu části pozemku p.č. 4549/1 k.ú. Prášily  dle předloženého situačního 
nákresu
 
ch) ozhodlo uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016427/1, Prášily, 
KT, p.č. 2142-NN se spol. ČEZ Distribuce, a.s. za finanční náhradu ve výši 1100,- Kč bez DPH

i) rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem  na 
zajištění provozu tzv. Zelených autobusů

j) schválilo zadat zpracování projektové dokumentace včetně st. povolení na akci „ Vodovodní a 
kanalizační řad- Přeložka“ firmě VAK SERVIS s.r.o. , Klatovy za cenu 143.990,- Kč včetně DPH

k) rozhodlo  uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou PRIMA Strakonice na akci Veřejné 
WC Prášily , kde celková cena díla činí 2336.092,86 Kč 

l) stanovilo 7 členné zastupitelstvo pro volební období 2022-2026 

m) schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022



n) schválilo poskytnutí finančního daru  občanům v roce 2022 ve výši 2000,- Kč/ občan/rok, za 
podmínek :
      -    finanční dar ve výši 2000,- Kč bude poskytován občanům s trvalým pobytem v obci Prášily. 
      -    občan musí být v obci hlášen do 31.12.2021 a trvalý pobyt stále trvá

 občané starší 15 let si dar budou vyzvedávat osobně na obecním úřadě nebo na účet uvedený 
v písemné žádosti ( za občany mladší 15 let převezme dar zákonný zástupce)

 dar bude vyplácen od 1.7.2022 do 31.12.2022
      -     občané musí mít u obce Prášily vypořádány všechny závazky

o) schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč/ rok/ dítě do 15 let včetně v roce 2022 za 
podmínek : příspěvek bude proplacen po předložení max. dvou účetních dokladů nejpozději do 
15.12.2022. Na dokladu může být uvedena i vyšší částka než 5000,- Kč, ale proplaceno bude pouze 
5000,- Kč, příspěvek musí být použit výhradně na nákup sportovních potřeb, proplacení sportovní 
činnosti, kulturních potřeb a proplacení kulturní činnosti  

Libor Pospíšil, starosta obce Prášily 

ověřovatelé zápisu : Václav Topinka
                                 Josef Rada

zapsala : Libuše Bráchová 
27.6.2022


