
Výpis z usnesení č.5/2019  
Výsledky projednávání ZO 5.veřejné zasedání zastupitelstva obce 

Prackovice nad Labem v roce 2018 (celkově 7.), a to dne 
25.9.2019 od 18:00 hodin  v pohostinství Koruna v Prackovicích 
n.L. 

Začátek: 18:05 hod. 
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
Zapisovatelka: Kateřina Šebová 
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Veltruský, Iveta Šeflová  
Počet zastupitelů: 6  Omluveni: 1 

Schválený program zasedání: 
1.Zpráva o činnosti OÚ 25.6.-25.9.2019 
2.Rozpočtové opatření 5/2019 
3.Oprava stanovení odměn zastupitelům 
4.Výsledek VŘ –oprava sálu KD Litochovice (dotace MMR), pověření 

k podpisu SoD 
5.Výsledek poptávkového řízení-vozidlo na zeleň (dotace ÚK) 
6.Záměr prodeje částí pozemků (ppč.1208/1, 1191/5, 53 

v k.ú.Litochovice n.L.) 
7.Dodatek ke kupní smlouvě ŘSD (prodej částí pozemků 

v k.ú.Prackovice) 
8.Realizační dokumentace-sociální bydlení Litochovice 
9.Žádost o odkoupení pozemku ppč.1421/2 v k.ú.Prackovice 
10.Kotlíkové půjčky 
11.Překlenovací úvěr sociální bydlení 
12.Studie natura 2000 
13.Dar útulku Psí domov Řepnice 
14.Partnerství s obcí v Sasku (Euroregion Elbe) 
15.Různé 

a) Kabelizace osvětlení 
16.Diskuse 

1.Zpráva o činnosti OÚ od 25.6.-25.9.2019 
-   příloha zápisu 

Usnesení k bodu č.1: 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obce 

2. Rozpočtové opatření 5/2019 
-  příloha zápisu 

Usnesení k bodu č.2: 
ZO projednalo a schvaluje RO 5/2019 dle předloženého návrhu bez 
výhrad   



3. Oprava stanovení odměn zastupitelům 
Místostarostka…………………………………………………...11.900,- 
Zastupitel bez funkce předsedy výboru/komise……1.100,- 
Předseda výboru/komise z řad zastupitelstva………2.950,- 
Předseda výboru/komise nečlen zastupitelstva……1.300,- 
Člen komise/výboru……………………………..……………….400,- 
Člen kulturní komise…………………………….………………600,- 
Člen výběrové komise mimo zastup.a zaměstnance OÚ…………..400,- 
jednorázově 

Usnesení k bodu č.3: 
ZO projednalo a schvaluje nové výše odměn zastupitelů za výkon funkce 
od 1.10.2019 dle nařízení vlády č.318/2017 Sb. (viz.příloha). 

4. Výsledek VŘ – rekonstrukce sálu KD Litochovice 
Usnesení k bodu č.4: 
· ZO projednalo a schvaluje výsledky výběrového řízení ve veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce sálu 
kulturního domu", ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, zadávané dle Vnitřní směrnice č. 1/2019 k 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nejvhodnější nabídka od 
firmy S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., IČ 25484478, nabídková cena 1 566 
229,15 Kč vč. DPH. · ZO pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o 
výběru dodavatele: S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., IČ 25484478 · ZO 
pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy s vybraným dodavatelem: S-
BAU BOHEMIA spol. s r.o., IČ 25484478 

5. Poptávkové řízení –vozidlo na zeleň 
Usnesení k bodu č.5: 
ZO na základě poptávkového řízení na výběr vozidla na zeleň z dotace 
POV ÚK rozhodlo zakoupit vůz značky DACIA. Cena nového vozu se 
zárukou by neměla přesáhnou 300 tisíc Kč bez DPH. ZO pověřuje 
starostku podpisem smlouvy s dodavatelem vozidla. 

6. Záměr prodeje částí pozemků (ppč. 1208,1191/5, 53) 
v k.ú.Litochovice 

Usnesení k bodu č.6: 
ZO projednalo a schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků ppč.
1208,1191/5 a 53 v  k.ú.Litochovice a pověřuje starostku postupem 
v souladu s vnitřní směrnicí obce o nakládání s nemovitým majetkem. 

7. Dodatek ke kupní smlouvě ŘSD (prodej částí pozemků v  k.ú. 
Prackovice) 
Usnesení k bodu č.7: 



ZO projednalo a schvaluje dodatek ke kupní smlouvě č .
3341/21/19-21630-hak uzavřené mezi obcí a ŘSD, dodatek upravuje 
navýšení ceny za prodávané pozemky v  souladu s  novou vyhláškou 
(kupní cena navýšena z 21.540,- na 71.810,-) ZO projednalo a schvaluje 
dohodu o vyrovnání ke kupní smlouvě č.8361/21/19-21630-hak (kupní 
cena navýšena z 3.400,- na 6.450,-) 

8. Realizační dokumentace – sociální bydlení Litochovice n.L. 
Usnesení k bodu č.8: 
ZO projednalo a schvaluje zadání realizační dokumentace nižší nabídce 
v  rámci poptávkového řízení. Pověřuje starostku postupem v  souladu 
s vnitřní směrnicí obce. 

9. Žádost o odkup částí pozemku ppč. 1421/2 v k.ú.Prackovice n.L 
Usnesení k bodu č.9: 
ZO projednalo a schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku ppč. 
1421/2 v k.ú.Prackovice n.L. a pověřuje starostku postupem v souladu 
s vnitřní směrnicí obce o nakládání s nemovitým majetkem. 

10. Kotlíkové půjčky 
Usnesení k bodu č.10: 
ZO projednalo a schvaluje podání žádostí o kotlíkové půjčky pro občany 
ve výši 600 tisíc Kč. 

11. Překlenovací úvěr sociální bydlení  
Usnesení k bodu č.11: 
ZO projednalo a schvaluje přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru na 
projekt sociální bydlení ve výši 2.100.000,- Kč se splatností do konce 
roku 2020 (ihned po proplacení dotace). Úvěrové podmínky viz.příloha. 
ZO pověřuje starostku podpisem úvěrové smlouvy. 

12. Studie Natura 2000 
Usnesení k bodu č.12: 
ZO bere na vědomí zadání studie u Mgr.Volfa za cenu 16.000,- Kč. 

13. Dar pro útulek Psí domov Řepnice 
Pozn.p.Dlouhý Jiří: firma Atlantik přidá 3000,- Kč 
Usnesení k bodu č.13: 
ZO projednalo žádost o dar pro psí útulek Řepnice a schvaluje udělení 
finančního daru ve výši 5000,- Kč bezhotovostním převodem na základě 
uzavřené darovací smlouvy. ZO pověřuje starostku k podpisu této 
smlouvy. 
K  daru obce se připojuje i firma Atlantic ve výši 3000,- Kč (formou 
samostatné darovací smlouvy). 



14. Partnerství s obcí v Sasku v rámci Euroregionu Elbe 
Usnesení k bodu č.14: 
ZO projednalo a schvaluje zahájení jednání s  obcí ZSCHAITZ-OTTEWIG 
v Sasku v rámci Euroregionu Elbe. 

15. Různé a) Kabelizace veřejného osvětlení  
       (v rámci kabelizace obce ČEZem) 
Usnesení k bodu č.15a) 
ZO bere na vědomí nabídku firmy Omexon. Dohledá dokumentaci od 
firmy Elmo, popřípadě schvaluje uložení chrániček v místech přechodu 
pod silnicí III.třídy ve správě SÚS (Ústecký kraj).  

16. Diskuse 
1) p.Pěčová Hana: protihluková stěna v  Libochovanech. V  jaké je 
fázi?  starostka: zjistíme 
2) p. Dlouhý Jiří: máte nějaký reálný termín kdy se začne stavět 
cyklostezka? starostka: po úpravě UP a studie cca 2 roky 
3) p.Dlouhý: kdo bude investor cyklostezky? 
starostka: obec formou dotace ze SFDI 
4) p.Pěčová Hana poznámka: nelíbí se mi jak se utápí peníze 
v kulturáku v Litochovicích 
starostka: investované peníze jsou z velké míry  dotací, děláme vše 
postupně. Budova KD byla v  minulosti silně zanedbána, velmi 
podfinancována, dlouhodobě ve špatném a neudržovaném stavu, není 
divu, že situace došla až do této fáze. První práce jsme započali v r.2012 
z dotací a v jednotlivých etapách postupujeme podle finančních možností 
pomalu dál. Je to jediná budova v Litochovicích pro veřejnost. 
5) p.Nytl: máme stavební dozor na kabelizaci?  
starostka: ano máme…pan Svoboda Ladislav 
6) návrh p.Dlouhý: společné jednání kvůli parkovišti v Litochovicích  
pozn.Lupínek M.: sejdeme se všichni přímo na místě 
7) p.Havlová: co se bude dělat s  tím, jak nekvalitně odvedli práci 
Šašek a Zeman? 
8) p.Havlová: bude se dělat střecha na čp.8 ? 
starostka: ano, plánujeme už několik let, hledáme vhodný dotační titul, 
náklady akce odhaduji na 500 tisíc Kč. 
Konec: 20:00 hod, Vyvěšeno: 1.10.2019 

--------------------------------------------------	 	 	 ----------------------------------- 
Mgr.Andrea Svobodová Křešová	 	 	 Bc.Andrea Honová 
starostka	 	 	 	 	 	 	 místostarostka


