
Usnesení č.8/2012 
z 8.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného 
dne 20.12.2012 v 18 hodin v motorestu U brány Čech v Litochovicích nad 

Labem  
Pozvánka vyvěšena dne: 12.12.2012 
Zapisovatelka: Martin Vágner 
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří 

Návrh programu zasedání: 
1. Zpráva o činnosti OU za období od 27.11.-20.12.2012 
2. Rozpočtové opatření č.4/2012  
3. Provizorní rozpočet obce na první čtvrtletí 2013 a pravidla hospodaření do 

schválení řádného rozpočtu na rok 2013 
4. Žádost o možnost vyhrazení parkovacích míst - potraviny Litochovice   
5. Žádost o odpuštění nájemného za pozemek p.č...... v k.ú.Prackovice nad 

Labem 
6. Vícenáklady vzniklé na výstavbě II.fáze kanalizace Nad rybníčkem 

Prackovice  
7. Ustanovení kulturní komise s činností od r.2013 
8. Různé - doplnění bodu různé 
Program schválen bez výhrad. 

1. Zpráva o činnosti OU za období od 27.11.-20.12.2012 
Kulturní dům Litochovice 
Kanalizace 2.fáze - společná kolaudace obou částí v lednu - předání SVS 
Dokončení elektrorevizí bytů a domů v majetku obce 
Inventarizace majetku obce 
Kontrola PO a bezpečnosti práce - doplnění hasicích přístrojů, doplnění 
dokumentace 
Oprava interiéru hasičské zbrojnice - nová šatní stěna 
Osvětlení - napadl sníh, ale proběhne asi během ledna - února 
Úklid a vyzdobení kostela - vánoční besídka dětí 
Oprava multikáry 
Čištění přečerpávacích stanic 

USNESENÍ K BODU 1: 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OU za období od 27.11.-20.12.2012 



2. Rozpočtové opatření č.4/2012 - vyvěšeno dne 12.12.2012 na úř.deskách a 
webu 

USNESENÍ K BODU 2: 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.4/2012 BEZ 
VÝHRAD. 

3. Provizorní rozpočet obce na první čtvrtletí 2013 a pravidla hospodaření 
do schválení řádného rozpočtu na rok 2013 

USNESENÍ K BODU 3: 
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem rozpočtového provizoria 
na první čtvrtletí roku 2013. Obec bude do schválení řádného  rozpočtu na rok 
2013 hradit pouze výdaje nezbytně nutné pro chod obce a dokončení již 
rozpracovaných projektů odsouhlasených a naplánovaných v loňském roce. 

4. Žádost o možnost vyhrazení parkovacích míst - potraviny Litochovice 
USNESENÍ K BODU 4: 
ZO tímto vydává souhlas obce panu NGUYEN TINGHOVI k provedení 
terénních úprav na parkovišti před samoobsluhou - pozemek č.  1191/5 v k.ú. 
Litochovice a vyhrazením dvou parkovacích míst k zásobování obchodu 
Potravin. Před zahájením úprav je pan NGUYEN TINGH povinen předložit 
plán úprav k posouzení. 

5. Žádost o odpuštění nájemného za pozemek p.č. 116 (obecní pozemek) 
USNESENÍ K BODU 5: 
ZO navrhuje majitelce pozemku p.č.117 podat písemnou výpověď z nájmu 
pozemku p.č.116 (obecní pozemek), a pokud bude mít zájem i nadále pozemek 
udržovat, podat písemnou žádost o odpuštění dlužného nájemného, v opačném 
případě požádat o sjednání splátkového kalendáře na dlužné nájemné. 

6. Vícenáklady vzniklé na výstavbě II.fáze kanalizace Nad rybníčkem 
Prackovice  

USNESENÍ K BODU 6: 
ZO navrhuje svolat schůzku s fa Provotech, stavebníky a fa Lupínek a 
vícenáklady, jejich oprávněnost projednat před konečným schválením ještě 
jednou. 



7. Ustanovení kulturní komise s činností od r.2013 
USNESENÍ K BODU 7: 
ZO souhlasí se vznikem kulturní komise obce Prackovice nad Labem ve složení 
Eva Saková, Ivana Chotětická a Jana Bartošová. Odměny členům komise budou 
schváleny při schvalování řádného rozpočtu obce nebo na dalším zasedání 
podle toho, co nastane dříve. 

8. Různé  
USNESENÍ K BODU 8: 
ZO projednalo a schvaluje Směrnici č.3/2012 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. 

V Prackovicích nad Labem dne 7.1.2013 

Mgr.Andrea Svobodová Křešová   Ladislav Svoboda 
starostka obce      místostarosta obce 

Ověřovatelé zápisu Jiří Dolejš 

      

     Martin Vágner 


