
Usnesení číslo 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného dne 
24.3.2011 

v Prackovicích nad Labem

1. Zastupitelstvo obce projednalo:

a) Zprávu o činnosti obecního úřadu Prackovice nad Labem za období 1.3.2011 do 23.3.2011                                                                     
(Příloha č.1)

b) Stanovení ceny za m2 stavebních pozemků, stanovení ceny za m2 nestavebních pozemků 
(zahrady, cesty)

c) Žádost o dotaci na projekt Slavnost stromů ve výši 25.000,- do MAS České středohoří
d) Záměr obce prodeje pozemků nad Rybníčkem dle došlých žádostí - pozemky budou žadatelům 

nabídnuty za nově stanovenou cenu k vyjádření 
e) Záměr obce k prodeji pozemků p.č.442-1939m2, p.č.446-701m2, p.č.447-1987m2, p.č.

448-611m2, celková výměra 5.233m2 v k.ú. Prackovice nad Labem (bývalá Střelnice 
Svazarmu v Prackovicích nad Labem) společnosti Meviapro, a.s.

f) Záměr obce k prodeji pozemku p.č. 19/3 v k.ú.Litochovice nad Labem p.č. 1210/3 - vjezd na 
pozemek (p.Sysel)

g) Pronájem obecních bytů dle došlých žádostí - přidělení bytu č.8 v č.p.137 panu Žáčkovi
h) Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Doplnění:
Ad.c) - bod stažen z projednávání, společnost Meviapro, a.s. bude vyzvána k doložení 
podnikatelského záměru a hlukových testů, jednání se společností proběhne před dalším 
zasedáním
Ad d) - bod stažen z projednávání - nutno prověřit majetkoprávní vztahy mezi panem Syslem a 
sousedkou p.Malou 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti obecního úřadu Prackovice nad Labem za období 1.3.2011 do 24.3.2011                                                                                                                                                                                                            
b) Prominutí platby za komunální odpad, přičemž tyto žádosti budou vyřízeny dle faktických 

podkladů předložených jednotlivými žadateli. 

Doplnění: 

3. Zastupitelstvo obce stanovuje:
 a) Cenu za prodej 1m2 stavebních pozemků na rok 2011 ve výši 120 Kč/m2
 b) Cenu za prodej nestavebních pozemků na rok 2011 dle konkrétního znaleckého  
 posudku daného pozemku

 Doplnění:
 



4. Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) Prodej stavebních pozemků dle došlých žádostí za cenu 120Kč/m2, přičemž žadatelé budou 
vyzváni k vyjádření zájmu za nově stanovenou cenu 

b) Pronájem bytu č.8 v č.p.137 panu Žáčkovi
c) Úpravy v navrhovaném rozpočtu obce na rok 2011 dle pozměňovacích návrhů (viz Zápis a 

Příloha č.2 a 3) 
d) Rozpočet obce na rok 2011 (viz Příloha č.4)

5. Zastupitelstvo obce zvolilo:

 a) Členem výběrové komise pro výběrové řízení na zhotovitele územního plánu   pana 
Bohuslava Dbalého.
 b) Náhradníka výběrové komise pro výběrové řízení na zhotovitele územního plánu   pana 
Martina Vágnera.

Doplnění:

V Prackovicích dne 30.3.2011

Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka     Ladislav Svoboda, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:   Martin Vágner    

     Jiří Dolejš

Počet listů    2
Počet příloh 5


