
U s n e s e n í  č. 2/2023 ze zasedání   Zastupitelstva Obce Prášily konaného dne  27.4.2023

Zastupitelstvo obce :

                       
      a) schválilo body programu zasedání 1) – 8)

      b) rozhodlo o  prodeji  pozemku p.č. 2570/36  k.ú. Prášily o výměře 175 m2 p. J.S. za cenu      
          72.100,- Kč s podmínkou zřízení věcného břemene na údržbu komunikace p.č. 2187/1 
          k.ú.Prášily 

         c) schválilo uzavření „ Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti 
              území Plzeňského kraje v roce 2023“ mezi obcí Prášily a Plzeňským krajem 
              ve výši 7.446.-Kč
 

d) schválilo uzavření „ Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení míst 
          zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství „ mezi obcí Prášily 
          a společností EKO -KOM 

      e) schválilo uzavření „ Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 
          v rámci programu „ Podpora informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023 „“  
          podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Prášily a Plzeňským
          krajem , kde dotace činí 34.000,- Kč

      f) schválilo uzavření „ Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v 
         rámci programu „ Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
         v roce 2023 „“ podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi obcí
         Prášily a Plzeňským krajem , kde dotace činí 140.000,- Kč
 
      g) schválilo uzavření darovací smlouvy mezi obcí Prášily a SDH Srní, kde obec Prášily poskytne
¨         finanční dar ve výši 10.000,- Kč za účelem vybavení mladých hasičů

      h) schválilo uzavření darovací smlouvy mezi obcí Prášily a KČT OPK, Krajskou komisí 
          značení,Značkařským obvodem Sušice, kde obec Prášily poskytne finanční dar ve výši 
          10.000,- Kč za účelem obnovy a údržby turistických značených cest v okolí obce Prášily 

    ch) přijalo Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu    

       i) určilo členy komise pro výběrování řízení – 1. člen administrátor výběrového řízení    
          zástupce RRA Šumava, 2.člen Petr Zamiška ( náhradník Marcel Růt), 3. člen Michal Zámiška
          ( náhradník Libor Pospíšil)

       j) schválilo zřízení termínovaného vkladu u KB, a.s. ve výši 5.mil. Kč na 12 měsíců , kde  
           prostředky na termínovaný vklad budou převedeny z Fondu obnovy vodovodu a 
           kanalizace obce Prášily 



      k)  schválilo rozpočtové opatření č. 2/2023

Josef Rada , starosta obce Prášily 

ověřovatelé zápisu : Petr Zamiška
                                 Libor Pospíšil

zapsala : Libuše Bráchová 
2.5.2023

        


