
Usnesení č.5/2013 
z 5.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v roce 

2013 dne  11.12.2013 od 17 hodin v učebně ZŠ v Prackovicích nad Labem

Pozvánka vyvěšena dne: 2.12.2013
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Schválený programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti od 5.9. - 11.12.2013 (viz samostatná příloha)
2. Rozpočtové opatření č.2, přijaté dotace
3. Provizorní rozpočet na období 01-03/2014
4. Rozpočtový výhled obce na období 2014-2018 a strategický plán rozvoje obce
5. Inventury obecního majetku za rok 2013 - stanovení komisí, odsouhlasení 

inventarizačních směrnic a postupů Audit hospodaření ÚSC za 1/2 roku 2013
6. Novelizace vyhlášky o odpadech (případy osvobození od poplatků za KO)
7. Žádosti o snížení poplatku za stočné (prasklá přípojka - Dragoun, Kunrt, TJ Sokol)
8. Žádost o dotaci na obnovu (rekonstrukce komunikací + propustků) - ministerstvo 

dopravy, 
9. Výsledek VŘ - oprava komunikací po povodni, přidělení účelové neinvestiční dotace od 

MD  ve výši 911.000,-Kč, Žádost o dotaci na obnovu poškozeného obecního majetku po 
povodni (kanalizace) - ministerstvo zemědělství, Fond solidarity

10. Přidělení nových bytů, výměny bytů - bytová komise
11. Smlouva o nájmu prostor - Amigonet (umístění satelitu pro internet vyšší rychlosti)
12.Mandátní smlouva TDI - komunikace Pod kovárnou Prackovice (p.Vágner)+ vícepráce
13. Prodej obecního majetku - elektrická pánev, vojenská centrála (ČOV)
14.Ukončení existence Sdružení obcí pro plynofikaci s likvidací (3 mil. na účtu)
15.MŠ Brouček -  revize komínů, lávka ke komínům, kamerový systém a zabezpečovací 

zařízení, předložení návrhu rozpočtu na rok 2014
16. Dodatečné odsouhlasení pozemků k bezplatnému převodu od Státního pozemkového 

úřadu ČR (cesta ke kravímu Litochovice) - p.č.1214/7, 1214/8, 1214/9, 1214/10, 
1214/11, 1214/12, 1214/13, 1214/14, 1214/15 v k.ú.Litochovice

17.Pronájem obecního pozemku 51/2 a 1191/2 v k.ú.Litochovice nad Labem (p.Dbalý)
18.Různé - Smlouva o výpůjčce pozemků se ŘSD (sesuv), Dodatek ke smlouvě Tital (oprava 

hasičského auta), návrh odměny starostce za mimořádné pracovní nasazení
19.Diskuse

1. Usnesení k bodu 1: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti v období od 5.9.2013 až 
11.12.2013.

2. Usnesení k bodu 2: 
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatřením č.2/2013 tak, jak bylo vyvěšeno na úřední 
desce dne 29.11.2013 BEZ VÝHRAD.
ZO pověřuje starostku provedením nutných rozpočtových změn z důvodu dorovnání 
rozpočtu ke konci roku 2013. 
Doplnění:
ZO schvaluje, dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných 
finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v 
průběhu povodně v červnu 2013 od Ústeckého kraje v celkové výši 696.000,- Kč a 



uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 1/ 
přílohy č. 2/ přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ze SFŽP na financování projektu 
“Protipovodňový varovný systém” ve výši 824.000,-Kč dle Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace EDS 115D112001044 ze dne 20.11.2013. 

3. Usnesení k bodu 3: 
ZO projednalo a schvaluje provizorní rozpočet na období 01-03/2014 tak, jak bylo vyvěšeno 
na úřední desce dne 29.11.2013 BEZ VÝHRAD/ popř. změny, které navrhuje provést.
Obec bude do schválení řádného rozpočtu na rok 2014 hradit pouze výdaje nezbytně nutné 
pro chod obce a dokončení již rozpracovaných projektů odsouhlasených a naplánovaných v 
loňském roce (komunikace Pod kovárnou Prackovice např. 598.000,- + vícepráce atd.)

4. Usnesení k bodu 4:
ZO projednalo a schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2014 - 2018 tak, jak bylo 
vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2013/ popř. změny, které navrhuje provést.

5.Usnesení k bodu 5:
ZO projednalo směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Prackovice nad 
Labem Směrnice č.1/2013 a její Přílohu č.1 - Plán inventur na rok 2013, a Přílohu č.2 - 
Odpisový plán dle Zákona o účetnictví, a schvaluje tento dokument bez výhrad.
ZO bere na vědomí výsledek dílčího auditu hospodaření ÚSC z Krajského úřadu za první 
pololetí roku 2013. ZO ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru předložit protokoly o 
provedených kontrolách za rok 2013.

6. Usnesení k bodu č.6:
ZO projednalo a schvaluje novelizaci vyhlášky o sběru a likvidaci odpadů č.1/2013. Přijetím 
této obecně závazné vyhlášky se ruší OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze 
dne 29.10.2012. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

7. Usnesení k bodu č.7:
ZO projednalo žádosti o snížení poplatku za stočné za uplynulé zúčtovací období od 
1.6.2012 - 31.5.2013, a rozhodlo následovně:
Žádosti p.Pavla Dragouna ze dne 24.7.2013, čj.:563/2013 se vyhovuje a shledává se jako 
oprávněná, a to z důvodů prokazatelné havárie na vodovodní přípojce v důsledku 
neohlášeného zvýšení tlaku vody v obci Litochovice. Poplatek za stočné bude vypočítán z 
průměrné spotřeby vody za předchozí 3 roky vyjma roku posledního, v němž došlo ke 
zmíněné havárii na vodovodní přípojce.
Žádosti pí.Marie Kunertové ze dne 24.7.2013, čj.:562/2013 se vyhovuje a shledává se jako 
oprávněná, a to z důvodů prokazatelné havárie na vodovodní přípojce v důsledku 
neohlášeného zvýšení tlaku vody v obci Litochovice. Poplatek za stočné bude vypočítán z 
průměrné spotřeby vody za předchozí 3 roky vyjma roku posledního, v němž došlo ke 
zmíněné havárii na vodovodní přípojce.
Žádosti TJ Sokol Prackovice ze dne 22.8.2013, čj.:638/2013 se vyhovuje a shledává se jako 
oprávněná, a to z důvodů prokazatelné havárie na vodovodní přípojce v důsledku mrazů v 
únoru 2013. Jelikož byla tato budova prokazatelně celoročně nepoužívána, odpouští se 
poplatek za stočné TJ Sokol Prackovice za období 2012-2013 v plné výši.

8. Usnesení k bodu 8:
ZO projednalo výsledek VŘ na zhotovitele opravy komunikací po povodni, zakázka v 
hodnotě 1,6 mil.korun, žádost podaná na Ministerstvo dopravy ČR (stavební objekty 1-3). 
Vítězem VŘ se stala firma Chládek&Tintěra, ZO doporučuje uzavřít SoD v případě realizace  
těchto oprav (SO 1-3) s touto vítěznou firmou.
ZO projednalo udělení účelové neinvestiční dotace od MD na opravy komunikací po povodni 
ve výši 911 tisíc na SO 5,7 a 8 (nacházející se v k.ú.Prackovice - cesta od křížku, přes 



rybníček až ke škole, vč.struh, propůstků a vpustí/ výpustí) poškozených zvýšeným 
zvodněním pramenů směrem od D8. ZO nesouhlasí s realizací těchto SO/ souhlasí s 
realizací těchto SO za podmínky, že bude přednostně řešena oprava komunikací v 
povodňové zóně poškozené při povodni v červnu 2013, které jsou prioritou zastupitelstva 
(SO 1-3). ZO bude čekat na výsledek odvolání proti výsledku výběrové komise v rámci 
udělení účelové neinvestiční dotace.
 
 9. Usnesení k bodu 9:
ZO projednalo a schvaluje podání žádosti na obnovu obecního majetku - 
vodohospodářských infrastruktur s podáním na ministerstvo zemědělství (obnova 5ks 
poškozených přečerpávacích stanic, výtlak, přepojení výtlaku a další potřebné opravy 
nutné ke zprovoznění kanalizačního systému v obcích Prackovice a Litochovice).

10. Usnesení k bodu 10:  Zo bere na vědomí zprávu bytové komise a schvaluje ji bez 
výhrad.

11. Usnesení k bodu 11: 
ZO projednalo a souhlasí s uzavření smlouvy o nájmu prostor k umístění zařízení (parabola 
na internet na střeše OU) s firmou AMIGONET, protislužbou za poskytnutí internetového 
připojení do všech obecních prostor ZDARMA.

12. Usnesení k bodu 12: 
ZO projednalo a souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s p.Vágnerem, jakožto technický 
dozor investora při realizaci projektu Oprava místní komunikace p.č.1526 v k.ú.Prackovice 
(v hodnotě 5.000,-Kč).
ZO projednalo a souhlasí s uznáním víceprací při realizaci projektu Oprava místní 
komunikace p.č.1526 v k.ú.Prackovice nad Labem, avšak do konání zasedání nebyla přesná 
částka známa. Tato bude projednána a odsouhlasena na dalším zasedání spolu se zprávou 
TDI a kontrolního výboru.

13. Usnesení k bodu 13: 
Na základě žádosti pana Kundrta, č.p.57, Litochovice nad Labem, ZO souhlasí s prodejem 
obecního majetku - elektrické pánve na 380V za cenu 5.000,-Kč. Záměr prodeje obecního 
majetku byl vyvěšen na úředních deskách dne 15.11.2013 po poradě ZO ze dne 14.11.2013 
pod č.j.843/2013.

14. Usnesení k bodu 14: 
ZO projednalo a souhlasí se zánikem Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí I s 
následnou likvidací po uplynutí zákonné lhůty existence po dobu deseti let. ZO souhlasí, 
aby likvidaci provedla účetní obce Libochovany, p.Vencláková. ZO dále schvaluje Výsledek 
přezkoumání hospodaření tohoto Sdružení, Závěrečný účet a jeho rozpočet na rok 2014, 
které byly řádně vyvěšeny na úředních deskách.

15. Usnesení k bodu 15: 
ZO projednalo a souhlasí s následujícími investičními akcemi a opravami v MŠ Brouček v 
rámci odsouhlaseného rozpočtu příspěvkové organizace obce:

- provedení revize komínů
- vybudování lávky ke komínům za cenu 16.000,-
- instalace kamerového systému pro větší bezpečnost dětí
- výměna koberce v herně na základě zprávy KHSÚL

ZO bere na vědomí předložený rozpočet příspěvkové organizace MŠ Brouček na rok 2014, 
přičemž tento bude projenán na rozpočtovém zasedání v roce 2014.

16. Usnesení k bodu 16: 



ZO projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1214/7, 1214/8, 1214/9, 
1214/10, 1214/11, 1214/12, 1214/13, 1214/14, 1214/15 v k.ú.Litochovice pro obec 
Prackovice nad Labem (cesta ke kravímu Litochovice), a to z majetku Státního 
pozemkového úřadu do majetku obce Prackovice nad Labem.

17. Usnesení k bodu 17: 
ZO projednalo žádost o pronájmu pozemků p.č.51/2 o výměře 18m2 a p.č.1191/2 o výměře 
97m2 zapsaných na LV1 pro obec Prackovice nad Labem v k.ú.Litochovice nad Labem a 
souhlasí s jejich pronájmem panu Dbalému Bohuslavovi za cenu 1,-Kč/m2/rok, tj. 115,-Kč/
ročně. Záměr o pronájmu pozemku byl vyvěšen na úředních deskách po poradě ZO dne 
15.11.2013 pod č.j.844/2013.

18. Usnesení k bodu 18: 
Usnesení k bodu 18a): 
ZO projednalo návrh smlouvy o výpůjčce pozemků 1159/1 o výměře 4137m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, 1159/3 o výměře 1430m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 1160 o výměře 162m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, a 1161 o výměře 
421m2 ostatní plocha, ostatní komunikace za cílem provedení geotechnického průzkumu a 
návrhu na zpracování projektu a realizace sanace sesuvu na D8 u obce Dobkovičky. 
Výpůjčka pozemků je bezplatná, je na dobu max.do 31.12.2015. Smlouva nabývá platnosti a 
účinnosti po podpisu poslední stranou. 
 
Usnesení k bodu 18b):
ZO projednalo a souhlasí s navýšením částky za nezbytně nutnou opravu hasičského auta a 
uvedení jeho technického stavu do souladu se zákonem o 100.000,- oproti původnímu 
rozpočtu, a to z důvodu nečekaných víceprací zjištěných po zahájení základních oprav.
 
Usnesení k bodu 18c): 
ZO projednalo a uděluje starostce odměnu formou daru za vysoké pracovní nasazení nad 
rámec svých povinností, zajištěním dotací a příspěvků do obecního rozpočtu o cca 7 
milionů korun za rok 2013, přípravu Zpravodaje a osobní přístup k řešení situace vzniklé 
po povodních i mimo krizové období, (a to ve výši 40.000,- hrubého).

Za obec Prackovice nad Labem dne 27.12.2013

Mgr.Andrea Svobodová Křešová    Ladislav Svoboda
starostka       místostarosta

...................................................	 	 	 	 ......................................................
podpis        podpis


