
Usnesení č.3/2015  
3.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného 

v roce 2015 dne  4.7.2015 od 17 hodin v budově bývalé ZŠ v 
Prackovicích n.L. 

Pozvánka vyvěšena dne: 27.6.2015 
Zapisovatelka: 	Kateřina Šebová 
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Olejník, Antonín Holeyšovský 

- ZO upravilo a schválilo program zasedání. 
- ZO projednalo jednotlivé body a doplňuje usnesení č.2/2015 

bod č.5 a č.6 o datum a číslo jednací žádostí a o datum 
vyvěšení záměru. ZO konstatuje, že v této podobě je usnesení 
kompletní. 

- ZO projednalo a schvaluje aktualizaci jednacího řádu dle 
přílohy. Jednací řád bude k  dispozici občanům na obecním 
úřadě a na webových stránkách obce. 

- ZO bere na vědomí zprávu FV  
- ZO projednalo a schvaluje RO 1/2015 se změnou oproti 

vyvěšení  
- ZO seznámilo občany se vzniklou situací podezření ze 

spáchání trestného činu bývalou zaměstnankyní OÚ (A.Š.) 
- ZO projednalo a schvaluje přijetí podpory na spolufinancování 

projektu v  rámci OPŽP na akci: Systém sběru biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu pro obec Prackovice nad 
Labem v max. výši 1.835.872,- Kč. 

- ZO projednalo a schvaluje postup navrhovaný smluvním 
administrátorem dotace. ZO zároveň schvaluje uzavření 
smlouvy o technické pomoci při administraci, dotačním 
managementu a organizování VŘ se spol.Enviom.  

- ZO pověřuje starostku podpisem všech potřebných dokumentů 
a zajištěním kroků vedoucím k  naplnění výše uvedeného 
projektu. 

- ZO projednalo a schvaluje uzavření dodatku SoD s  firmou 
Gerhard Horejsek o prodloužení termínu dokončení a předání 
díla Zateplení OÚ. 



- ZO projednalo a schvaluje přijetí sponzorského daru firmy 
VETO Vágner pro MŠ Brouček v souladu s darovací smlouvou. 

- ZO bere na vědomí zprávu bytové komise a schvaluje přidělení 
bytu manželům Eschlerovým v č.p.1, byt č.3 

- ZO navrhlo 5.5.2015 a podpisem schválilo dne 27.5.2015 a 
uděluje starostce dar ve výši jednonásobku hrubého měsíčního 
platu za přínosné aktivity a rozvoj obce: dotační management 
a zajišťování podkladů pro investiční projekty na opravu 
obecní infrastruktury, zateplení OÚ získání dotace 871.000,- 
Kč, projekty oprav po povodni v hodnotě 10 mil.Kč, snížení 
prašnosti 1,8 mil.Kč, svozová technika 1,8 mil.Kč, dohled a 
správa ČOV, organizování akcí pro občany, redakční činnost 

- ZO projednalo a souhlasí s podání žádosti o dotaci do FVH ÚK 
na prodloužení výtlaku z Litochovice na ČOV v Prackovicích. 

- ZO obce Prackovice nad Labem konstatuje , že trať č.097 
Lovosice-Teplice je významným činitelem v  podpoře 
turistického ruchu v oblasti Českého středohoří. ZO podporuje 
obnovení provozu na trati č.097 Lovosice-Teplice. Žádá 
hejtmana Ústeckého kraje, aby se aktivně zasadil o co 
nejrychlejší opravu poškozeného úseku a plné obnovení 
provozu po celé její délce. 

—————————————————	 	 	 —————-——————————— 
Mgr.Andrea Svobodová Křešová	 	 	 Ladislav Svoboda 
starostka		 	 	 	 	 	 	 místostarosta 

 V Prackovicích n.L. dne 15.7.2015


