
Usnesení č.6/2011 
ze zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného dne 22.8.2011
v Motorestu brány Čech v Litochovicích nad Labem 22.8.2011 v 18 hodin

Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Svoboda Vladimír, Vágner Martin

A) Zastupitelstvo obce projednalo následující body dle schváleného programu:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 20.7.2011 do 22.8.2011
2. Smlouva o dílo - herní prvky (Bonita Group)
3. Smlouva o dílo - oplocení (Lefit s.r.o.)
4. Smlouva o dílo - zemní práce (Jiří Lupínek)
5. Smlouva o zřízení věcného břemene (SŽDC)
6. Smlouva o zřízení věcného břemene (Plicka)
7. Souhlas s užíváním obecního znaku na vozech obce
8. Souhlas s udělením pravomoci starostky provádět přesuny financí v rámci daného 

paragrafu rozpočtu 
9. Přidělení bytu č.12 v č.p.137 Petru Vojnovi (*22.5.1978)      
10. Přidělení bytu č.5 v č.p.1 Věře Svobodové (*10.11.1979)
11. Výběrová komise na poptávkové řízení - komunikace Litochovice
12. Výběrová komise na poptávkové řízení - KD Litochovice 
13.Stavební dozor - hřiště, komunikace Litochovice, KD Litochovice
14.Různé - diskuse

B) Zastupitelstvo obce formulovalo k jednotlivým bodům následující 
usnesení:

Usnesení k bodu 1:
ZO bere na vědomí činnost starostky a OU v období od 20.7.2011 do 22.8.2011.

Usnesení k bodu 2:
ZO projednalo návrh smlouvy o dílo na realizaci projektu “Dětské hřiště malého 
rozsahu na návsi v Prackovicích” část “herní prvky” se společností Bonita Group 
Service, s.r.o., se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov IČO: 27738795, DIČ: CZ 
27738795, zastoupené panem Jiřím Zavřelem - jednatelem společnosti, ředitel 
společnosti Miroslav Kolstrunk, v hodnotě 235.618,-Kč včetně DPH. ZO schvaluje 
znění této smlouvy bez výhrad.

Usnesení k bodu 3:
ZO projednalo návrh smlouvy o dílo na realizaci projektu “Dětské hřiště malého 
rozsahu na návsi v Prackovicích” část “oplocení” se společností Lefit Ústí, s.r.o., se 
sídlem U Skladiště 15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25487043, zastoupenou panem 
Josefem Stezkou, v hodnotě 70.000,-Kč včetně DPH. ZO schvaluje znění této 
smlouvy bez výhrad.



Usnesení k bodu 4:
ZO projednalo návrh smlouvy o dílo na realizaci projektu “Dětské hřiště malého 
rozsahu na návsi v Prackovicích” část “zemní práce” se společností Zemní práce - 
Jiří Lupínek, se sídlem Prackovice nad Labem 46 411 33 Prackovice nad Labem 
DIČ: CZ 7805192659, v hodnotě 31.003,-Kč včetně DPH. ZO schvaluje znění této 
smlouvy bez výhrad.

Usnesení k bodu 5: 
ZO projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Prackovice nad 
Labem (jakožto oprávněného ze zř.v.b.) a Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací, (jakožto povinného ze zř.v.b.) se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00, zastoupenou Ing.Jakubem Červenkou, ředitelem odboru 
majetkového a správního dle pověření č.0897 týkající se pozemku č.218/1, a to v 
rámci stavby “Výstavba ČOV a výtlak Litochovice-Prackovice, Splašková 
kanalizace, Obnova vodovodu Litochovice-Prackovice”. Toto věcné břemeno se 
zřizuje jednorázovou úhradou ve výši 21.177,-Kč + DPH, zálohová faktura za zřízení 
věcného břemene ve výši 25.200,-Kč byla oprávněným z věcného břemene zaplacena 
dne 12.11.2004. Konečná faktura bude zaslána povinným z věcného břemene do 15 
dnů ode dne doručení této smlouvy podepsané oprávněným z věcného břemene do 
sídla povinného z v.b. ZO shcvaluje znění této smlouvy bez výhrad.

Usnesení k bodu 6: 
ZO projednalo návrh smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemku p.č. 1500 ve výlučném vlastnictví obce pro napojemí pozemků p.č. mezi 
obcí Prackovice nad Labem (jakožto povinného ze zř.v.b.) a ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou na základě plné moci ev.č.0723/2010 Pavlem Kytkou, projekční činnost 
ve výstavbě, Přítkovská 1610/8, Teplice 415 01, IČ: 47765143 (jakožto budoucího 
oprávněného ze zř.v.b.). Celková výměra tohoto v.b. bude max. 7,5m2 a celková 
úhrada za zřízení tohoto v.b. bude ve výši 1.500,-Kč. ZO schvaluje znění této 
smlouvy bez výhrad.

Usnesení k bodu 7:
ZO projednalo a souhlasí s užíváním obecního znaku na obecních vozidlech a po 
dobu funkčního období na soukromém vozidle starostky, které využívá ke služebním 
jízdám pro obecní účely. Znak bude doprovázet nápis Obec Prackovice nad Labem.

Usnesení k bodu 8:
ZO projednalo a souhlasí s udělením pravomoci starostce provádět přesuny 
rozpočtových finančních prostředků v rámci daného paragrafu, pokud vyvstane tato 
potřeba, a to bez dalšího souhlasu zastupitelstv, nicméně po konzultaci se správcem 
rozpočtu (- místostarostou Ladislavem Svobodou). Přesuny rozpočtových finančních 
prostředků mezi jednotlivými paragrafy bude zastupitelstvo i nadále řešit dle zákona  
o obcích č.128/2000 Sb., a to rozpočtovým opatřením odsouhlaseným ZO.



Usnesení k bodu 9:
ZO projednalo a souhlasí s přidělením bytu č.12 v č.p.137 Petru Vojnovi 
(*22.5.1978).

Usnesení k bodu 10:
ZO projednalo a souhlasí s přidělením bytu č.5 v č.p.1 Věře Svobodové 
(*10.11.1979).

Usnesení k bodu 11:
ZO projednalo a tímto ustanovuje výběrovou komisi na poptávkové řízení Výstavba 
komunikace k nově postaveným rodinným domům v Litochovicích nad Labem, 
předsedou výběrové komise byl navržen a schválen pan Ladislav Svoboda, který si 
určí další dva členy této komise dle vlastního výběru.

Usnesení k bodu 12:
ZO projednalo a tímto ustanovuje výběrovou komisi na poptávkové řízení 
Rekonstrukce kulturního domu v Litochovicích nad Labem, předsedou výběrové 
komise byl navržen a schválen pan Vladimír Svoboda, který si určí další dva členy 
této komise dle vlastního výběru.

Usnesení k bodu 13:
ZO souhlasí a bere na vědomí, že technickým dozorem investora byl pro tvýše 
uvedené stavební akce jmenován předseda kontrolního výboru pan Martin Vágner.

V Prackovicích dne 29.8.2011

Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka        Ladislav Svoboda, místostarosta

Ověřovatelé zápisu  Vladimír Svoboda

      Martin Vágner

Počet listů 3
Počet příloh 1


