
Usnesení číslo 6/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem 
konaného dne 29.11.2010 v Prackovicích nad Labem
1. Zastupitelstvo obce projednalo:

a) Zpráva o činnosti obecního úřadu Prackovice nad Labem za období 11.11.2010 do 26.11.2010                                                                     
(viz příloha 1)

b) Jednací řád zastupitelstva                                                                 (viz příloha 2)
c) Zřízení kontrolního a finančního výboru, předsedové výborů
d) Ustanovení kulturní a sociální komise
e) Návrh na zadání územního plánu.
f) Aktivizace činnosti v rámci MAS Serviso, DSO Integro a vstup do MAS České středohoří
g)  Průběh inventarizací majetku obce
h)  Přidělení soc.bytu č.5 a 3 v č.p. 137 v Prackovicích, a bytu č.1 v č.p.1 Prackovice nad Labem.
i)  Závěrečný účet obce za rok 2009
j)  Stav financování za rok 2010
k)  Prodej obecního vozidla Multicar panu Lupínkovi
Doplnění: 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Zpráva o činnosti obecního úřadu Prackovice nad Labem za období 11.11.2010 do 26.11.2010
b) Aktivizaci činnosti v rámci MAS Serviso, DSO Integro 
c) Průběh inventarizace 
d) Rozpočtovou změnu č.3                                                             (viz příloha č.3)
e) Stav financování za rok 2010
Doplnění: 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Jednací řád zastupitelstva v původním znění
b) Ustanovení kulturní a sociální komise
c) Návrh na zadání územního plánu: ZO příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, schvaluje zadání ÚP 
Prackovice nad Labem v souladu s § 47 stavebního zákona.

d) Závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad
Doplnění: 

4. Zastupitelstvo obce rozhodlo:     
a)  O zřízení kontrolního a finančního výboru 
b)  O vstupu do MAS České středohoří. 
c) O přidělení bytu č.5 v č.p.1 Prackovice nad Labem 411 33 paní Šaškové, a to na základě doporučení 

bytové komise.
d)  O přidělení bytu č.5 v č.p.137 Prackovice nad Labem 411 33 panu Jarošovi, a to na základě 

doporučení bytové komise.
e)  O přidělení bytu č.3 (výměna) v č.p.137 Prackovice nad Labem 411 33 paní Macákové, a to na 

základě doporučení bytové komise.
f)  O prodeji obecního vozidla Multicar panu Lupínkovi za 10 tisíc na náhradní díly s podmínkou dodání 

dokladu o ekologické likvidaci tohoto vozidla.
Doplnění: 

5. Zastupitelstvo obce zvolilo:
a)  pana Pěče Miloše předsedou finančního výboru.
b)  pana Vágnera Martina předsedou kontrolního výboru.  

    Doplnění:

V Prackovicích dne 29.11.2010
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka                  Ladislav Svoboda, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:   Miloš Pěč
    Martin Vágner
Počet listů    2
Počet příloh 3


