
Usnesení číslo 1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného dne 9.2.2011 
v Prackovicích nad Labem

1. Zastupitelstvo obce projednalo:
a) Zprávu o činnosti obecního úřadu Prackovice nad Labem za období 20.12.2010 do 7.2.2011                                                                     

(Příloha č.1)
b) odměnu za výkon funkce uvolněného starosty ve výši 32.249,- Kč/měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 

1.1.2011
c) odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 7.000,- Kč/měsíčně. Odměna bude poskytována 

ode 1.1.2011
d) odměnu za výkon funkce předsedy výboru nebo komise ve výši 1.007,- Kč/ měsíčně (836 + 171). Odměna bude 

poskytována ode 1.1.2011
e) odměnu zastupitele obce za výkon funkce člena výboru nebo komise ve výši 713,- Kč/ měsíčně (542 + 171). 

Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011.
f) odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce Prackovice nad Labem ve výši 437,- Kč/ měsíčně (266 + 171). 

Odměna bude poskytována ode 1.1.2011.
g) odměnu za výkon funkce předsedy komise nebo výboru ve výši 500.-Kč/ měsíčně.  Odměna bude poskytována 

ode dne 1.1.2011.
h) odměnu za výkon funkce člena komise nebo výboru není-li členem zastupitelstva ve výši 400,-Kč/ měsíčně. 

Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011. (Pokles odměňování - Příloha č.2)
i) Stížnost manželů Chotětických na změnu odtoku z rybníka (Příloha č.5)
j) Prodeje pozemků parc.č. 917/8, 917/9, 917/10, 917/11, 904/7, 904/5, 904/6 + 38/3
k) Žádost obce Velemín o změně ÚP z důvodů výstavby mimoúrovňové křižovatky na hranici katastrů Dobkovičky, 

Prackovice nad Labem 
l) Informace o kontrolách komínů/spalinových cest
m) Odkoupení obecního notebooku 
n)  Možnost pronájmu garáže č.p.8 Litochovice nad Labem panu Liškovi
o) Úpravu provozu Klubáčku nad hasičárnou
p) Žádost MŠ Brouček o převedení prostředků z investičního fondu do rezervního fondu z důvodu vyrovnání 

záporné bilance jejich rozpočtu.

Doplnění:

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti obecního úřadu Prackovice nad Labem za období 20.12.2010 do 7.2.2011                                                                                                                                        
b) Jmenování členů finančního výboru, přičemž členy finančního výboru byli jmenováni p.Jiří Dlouhý (Litochovice 

nad Labem) a Ing. Vilma Holečková (Prackovice nad Labem)
c) Pokles v odměňování zastupitelů dle Nařízení vlády 375/2010, kterým se mění nařízení vlády 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
d) Povinnosti vyplývající z nové vyhlášky o kontrolách spalinových cest
e) Stížnost manželů Chotětických, ale nesouhlasí s jejich návrhem technického řešení 
f) Žádost obce Velemín na zapracování změny do územního plánu s tím, že proběhne další veřejné zasedání a 

prezentace Ing.Skalického k výstavbě. 

Doplnění: 
Ad.d) - dle zadání ÚP Prackovice nad Labem - červen 2010 je již s touto variantou počítáno, kdy toto zadání ÚP 
Prackovice již bylo schváleno 6.usnesením VZOZ ze dne 29.1.2010 : “1.4) ÚP prověří a zapracuje řešení 
nadmístního systému ÚSES … řešení bude koordinováno s návrhem trasy dálnice D8 a s návrhem připravované 
MÚ’K Dobkovičky.” 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) odměnu za výkon funkce předsedy komise nebo výboru ve výši 500,-Kč/ měsíčně.  Odměna bude poskytována 

ode dne 1.1.2011.
b) odměnu za výkon funkce člena komise nebo výboru není-li členem zastupitelstva ve výši 400,-Kč/ měsíčně. 

Odměna bude poskytována ode dne 1.1.2011 

Doplnění:

4. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) Cena za komunální odpad zůstává pro rok 2011 stejná (tj. 480,- Kč občané, 500,-Kč chataři)
b) O stažení bodu 7 z projednávání,  neboť nebylo dle připomínky p.Dbalého vyvěšeno na úřední desce, smlouva 

neobsahuje dobu, na kterou se uzavírá.



c) O zrušení usnesení (číslo nebylo doposud dohledáno), na jehož základě doposud obec prodávala pozemky za 
odhadní cenu.

d) Že dojde ke stanovení nové ceny, za niž se budou pozemky v obci napříště prodávat, která bude kompromisem mezi 
cenou odhadní a tržní.

5. Zastupitelstvo obce souhlasí:
a) s uzavření Smlouvy o dílo s MAS Serviso na uskutečnění výběrového řízení na zpracovatele územního plánu dle 

Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU a dle zákona 137/2006 Sb. tak, aby 
byly veškeré podklady přijatelné a v souladu s požadavky pro podání žádosti o dotaci na realizaci územního 
plánu z IOP nebo jiných dotačních titulů - viz Smlouva o dílo uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku 
(Příloha č.3)

b) s přistoupením k Dohodě o partnerství s MÚ Lovosice na zřízení technologického centra a spisové služby 
(Příloha č.4).

c) S vyvěšením záměru o pronájmu části pozemku u č.p.8 v Prackovicích nad Labem za účelem umístění mobilní 
plechové garaže

d) S podáním žádostí o dotaci na projekty “Dětské hřiště malého rozsahu - Prackovice náves”, “modernizace 
hygienického zázemí MŠ Prackovice nad Labem”, “Rekonstrukce kulturního domu v Litochovicích”, “Účelová 
komunikace ke 4 rodinným domům v Litochovicích nad Labem”, “Kanalizační přípojka k chatám nad 
rybníčkem”

e) S odkoupením obecného notebooku panu Mikšovskému, bývalému řediteli ZŠ  Prackovice nad Labem za odhadní 
cenu 5.000,-Kč; při odmítnutí bude nabídnut novému zájemci nebo zůstane v majetku obce

f) Se zadáním nového znaleckého odhadu ke stanovení odhadní ceny za pozemky určené k výstavbě rodinných 
domů

g) S účetní operací v rámci příspěvkové organizace MŠ  Brouček - s převedením finančních prostředků z 
investičního fondu do fondu rezervního k prosinci 2010, kdy se jedná o částku 18.000,-Kč. (Příloha č.6)

h) Že akce organizované pro děti budou zbaveny povinnosti platit nájem z obecních prostor (Klubáček), na akce pro 
veřejnost a soukromé akce bude vyhotovena zpoplatněná nájemní smlouva.

    Doplnění:
 
5. Zastupitelstvo obce nesouhlasí:

a) S prodejem pozemků určených k výstavbě rodinných domů nad rybníčkem za odhadní cenu 105 Kč/m2.
b) S nynějším pronájmem garáže č.p.8 v Litochovicích nad Labem panu Liškovi,  jelikož je v prostorách garáže 

uskladněn inventář obce

Doplnění:

6. Zastupitelstvo obce navrhuje:
a) odložit možnost pronájmu garáže č.p.8 v Litochovicích nad Labem panu Liškovi na jarní měsíce, až bude možno 

inventář obce uskladnit v jiných prostorách
b) Ošetřit správu Klubáčku v Litochovicích smlouvou o správcovství a hmotné odpovědnosti. Akce pro děti budou 

zdarma, na akce pro veřejnost a soukromé akce bude vyhotovena nájemní smlouva.

Doplnění:

V Prackovicích dne 17.2.2011

Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka                  Ladislav Svoboda, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:   Martin Vágner    

    Jiří Dolejš
Počet listů    2
Počet příloh 6


