
Usnesení  číslo 7/2010 ze zasedání  zastupitelstva obce  Prackovice  nad Labem konaného dne 20.12.2010 
v Litochovicích nad Labem

1. Zastupitelstvo obce projednalo:
a) Zpráva o činnosti obecního úřadu Prackovice nad Labem za období 30.11.2010 do 20.12.2010                                                                     

(viz příloha 1)
b) Rozpočtové opatření č.3.                                                                 (viz příloha 2)
c) Rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí 2011 a navrhlo (p.Dbalý) jeho úpravy - (viz příloha 3).
d) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (u535 LT, Prackovice nad Labem, - NN příp. 

2x zahrádky IV-12-4003961).
e) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (el.přípojka manželé Hudcovi).
f) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí - věcné břemeno na stavbu Prackovice n.L. kNN 

příp.ppč.928/7-50m (projekční kancelář Pavel Kytka).
g) Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (vkladová smlouva IV-12-4003299/4) - 

projekční kancelář Rainer Pink.
h) Návrh na uzavření nájemní smlouvy s ŘSD ČR na pozemkovou parcelu č. 1175/2, Litochovice nad 

Labem, výměra dočasného záboru 382m2, výměra dle KN 942m2.

Doplnění:

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Zprávu o činnosti obecního úřadu Prackovice nad Labem za období 30.11.2010 do 20.12.2010                                                                    
b) Rezignaci zastupitele Miloše Pěče ke dni 3.12.2010. 
c) Členy kontrolního výboru, jehož předsedou jen p.Martin Vágner, jsou pan Kubín Jiří, Prackovice nad 

Labem a p.Petr Bartoš, Prackovice nad Labem.
d) Uzavření výše uvedených smluv o zřízení věcných břemen. 
e) Skutečnost, že nebyly splněny podmínky pro žádost  o dotaci z Operačního programu NUTS II 

Severozápad ve výši 92,5% na vypracování územního plánu, a to z důvodu nedostatečné dokumentace 
týkající se výběrového řízení konaného v roce 2009. 

f) Návrh manželů Havlových na zbourání zdi a umístění plechové garáže na pozemku parc.č. 78/2, k.ú. 
Prackovice n.L., č.p.8 (Havlovi) a projedná jej poté, co bude uzavřena řádná nájemní smlouva na tuto 
plochu.

Doplnění: 
   Ad  e) Termín uzavření přijímání žádostí byl 13.12.2010.  Proto nelze uzavřít  smlouvu s tehdy vítěznou 
architektkou projektantkou ing. Michaelou Štádlerovou a celé výběrové řízení je potřeba znovu opakovat. 
Pro zajištění dostatečné dokumentace si obec nechá  zpracovat  nové výběrové řízení od společnosti 
Serviso dle směrnic vedoucích k dosažení dotace na zhotovení územního plánu. V současné době není 
známa situace ohledně opětovného otevření výzvy na dotaci z Operačního programu NUTS II 
Severozápad.
   Ad f) Pan Havel předložil veškerou požadovanou dokumentaci, v rámci prací provede kompletní 
odvodnění návazných střech do dešťové kanalizace podzemním svodem, celou oblast uvede do 
původního stavu, zhotoví zpevněné nájezdy ke garáži, provede úpravu a začištění terénu. Tento bod byl 
stažen a bude projednán po uzavření nájemní smlouvy na dalším VZOZ.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č.3 roku 2010, včetně odůvodnění jednotlivých úprav.
b) Rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí roku 2011 včetně zásad hospodaření. 

Doplnění:
Ad. c)  
- Obecné zásady hospodaření: Obec bude do doby sestavení rozpočtu na rok 2011 hradit nejnutnější 

výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynaložení 
rozpočtových prostředků. Obec bude v období do schválení rozpočtu na rok 2011 poskytovat  příspěvek 
vlastní příspěvkové organizaci ve výši příspěvku poskytnutého v daném období předchozího roku. Obec 
bude dále v období do schválení rozpočtu na rok 2011 hradit závazky vyplývající z již uzavřených 
smluv. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu po jeho schválení. Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit 
zastupitelstvo obce.



- Navýšení par.3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí o 3000
- Navýšení výběru stočného o 75,000
- Navýšení par.2212 Silnice na 30,000
- Navýšení par. 3745 Péče o vzhled obcí na 200,000
- Ponížení par. Úvěr byty na 105,000
- Rozpočet bude přebytkový 20,000. 

4. Zastupitelstvo obce zvolilo:
a)  Pana Vladimíra Svobodu předsedou finančního výboru.
 

    Doplnění:
 Vladimír Svoboda přednese členy finančního výboru na dalším VZOZ.

5. Zastupitelstvo obce souhlasí:
a) Starostka obce bude od 1.1.2011 uvolněná funkce, odměna za výkon funkce bude stanovena dle nařízení 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 

V Prackovicích dne 22.12.2010

Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka                  Ladislav Svoboda, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:   Vladimír Svoboda
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