
Usnesení č.6/2015  
ze 6.veřejného zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem 

konaného v roce 2015 dne  11.12.2015 od 18 hodin v budově bývalé ZŠ v 
Prackovicích n.L. 

Zapisovatelka: 	 	 Kateřina Šebová 
Ověřovatelé zápisu: 	 p.Olejník, p.Lupínek 
Počet přítomných zastupitelů: 5  
Nepřítomní (omluvení): p.Procházková, p.Holeyšovský 

Schválený program zasedání: 
1. Zpráva o činnosti od 2.10. do 11.12.2015 
2. Rozpočtové opatření 3/2015 
3. Rozpočtové provizorium 01-03/2016 včetně pravidel 
4. Cena stočného od 1.6.2016 
5. Záměr prodeje obecní techniky vč.příslušenství (multikáry) 
6. Záměr zadání studie na projekt nové hasičské zbrojnice  
7. Záměr zadání studie komplexního řešení ppč. 950/4 a st.122 v k.ú.Prackovice 
8. Podáním žádostí o dotace:  

a) oprava silnic (MMR), sml.o techn. pomoci včetně VŘ  
b) multifunkční hřiště Litochovice (MMR), sml. o techn.pomoci včetně VŘ)  
c) prodloužení výtlaku z ČS8 Litochovice (FVH ÚK), sml.o techn.pomoci včetně 

VŘ, zadávací dokumentace, oslovené subjekty  
d) kaplička Litochovice (MMR) 

9. Smlouva s firmou Asekol a Ecobat 
10. Smlouvy o sdružení prostředků pro zajištění PO naší JSDH okolním obcím (Dolní 

Zálezly, Malé Žernoseky, Lhotka)  
11. Zpráva bytové komise, přidělení bytů novým nájemníkům, aktualizace 

nájemních smluv dle nového OZ, pronájem částí pozemků u čp.8 
12.Žádost o pronájem nebytových prostor 
13. Finanční dary pro MŠ, odměna ředitelce MŠ  
14. Žádost o snížení ceny pozemku p.č.1191/2, 51/2 v k.ú.Litochovice n/L (p.Dbalý) 
15. Odměna veliteli JSDH a jednotce za profesionální přístup a mimořádný přínos 

obci 
16. Souhlas s umístěním pamětní destičky - studánka 
17. Doplnění 
18.  Různé - diskuse dle potřeb občanů 

1. Zpráva o činnosti od 2.10. do 11.12.2015 
Usnesení k bodu 1: 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti za období 2.10. do 11.12.2015. 

2. Rozpočtové opatření 3/2015 
Usnesení k bodu 2: 
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.3/2015. ZO opravňuje starostku a 
účetní k provádění rozpočtových změn do konce roku 2015. RO bude předloženo na 
nejbližším zasedání ZO. 



3. Rozpočtové provizorium 01-03/2016 včetně pravidel 
Usnesení k bodu 3: 
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové provizorium na maximálně první 3 měsíce 
roku 2016, do schválení řádného rozpočtu roku 2016. Pravidla rozpočtového 
provizoria pro platby přesahující stanovený rámec jsou následující: hradit se mohou 
nečekané havarijní stavy, fakturace akcí rozpracovaných a nedokončených z 
minulého roku, poplatky spojené s tvorbou odsouhlasených projektů a administrací 
schválených dotačních programů, případné nečekané výdaje související s přírodními 
kalamitami a jinými naléhavými stavy.  

4. Cena stočného od 1.6.2016 
Usnesení k bodu 4: 
ZO projednalo a schvaluje zvýšení ceny stočného od dalšího účtovacího období od 
1.6.2016 o 2,64 Kč bez DPH, tj. z původní ceny 29,64 bez DPH (34,086 s DPH) za 
m3 na 32,-Kč bez DPH (36,80 s DPH) Kč za m3. 

5. Záměr prodeje obecní techniky vč.příslušenství (multikáry) 
Usnesení k bodu 5: 
ZO projednalo a schvaluje vyvěšení záměru prodeje komunální techniky - multikáry 
M26. Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce. 

6. Záměr zadání studie na projekt nové hasičské zbrojnice  
Usnesení k bodu 6: 
ZO projednalo a schvaluje zadání studie na projektové řešení nové hasičské 
zbrojnice ve dvoře vedle OÚ. 

7. Záměr zadání studie komplexního řešení ppč. 950/4 a st.122 v 
k.ú.Prackovice  

Usnesení k bodu 7: 
ZO projednalo a schvaluje zadání studie na projektové řešení a využití budovy čp.
124, ppč.950/4 a st.122 v k.ú.Prackovice nad Labem - budova bývalé ZŠ - za účelem 
efektivního využití (vzdělání + ubytovací kapacita - vzdělávací, školící středisko s 
ubytováním a zázemím). Projekt bude zadán nejnižší nabídce - poptány budou min.2 
subjekty. 

8. Podání žádostí o dotace:  
Usnesení k bodu 8: 
ZO projednalo a souhlasí s podáním následujících žádostí o dotace v lednu 2016 a 
pověřuje starostu veškerými kroky vedoucími ke zdárnému podání žádosti, 
administraci projektu a zajištění podkladů. 
ad a): oprava místních komunikací (výsprava poškozených míst) 
ad b): multifunkční hřiště Litochovice (MMR), sml. o techn.pomoci včetně VŘ 
ad c): prodloužení výtlaku z ČS8: 
ZO Prackovice n.L. schvaluje záměr podání žádosti o dotaci na akci „Prodloužení 
výtlaku z ČS 8„ v rámci dotačního programu „Fond vodního hospodářství Ústeckého 
kraje 2016“ a pověřuje starostku obce zajištěním podkladů a zajištěním podání 
žádosti o dotaci. 
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na akci 
„Prodloužení výtlaku z ČS 8“ ve veřejné zakázce malého rozsahu dle „Vnitřní 
směrnice č. 1/2015“ výzvou uchazečů k předložení nabídek. 
ZO schvaluje předmětnou zadávací dokumentaci k akci „Prodloužení výtlaku z ČS 
8“. 



ZO schvaluje uchazeče, kteří budou vyzváni k předložení nabídek k akci 
„Prodloužení výtlaku z ČS 8“: REVIS - Praha, spol. s r.o. (IČ 41190114), GASCO spol. s 
r.o. (IČ 15049035), Výstavba sítí Kolín a.s. (IČ 26115972), Miroslav Velcl (IČ 
15166937), EVOSA spol. s r.o. (IČ 18384501) 
ZO schvaluje obstarání organizace výběrového řízení firmou EUROKOM PLUS, s.r.o. 
(IČ 246 98 172) dle předložené Příkazní smlouvy. Totéž platí i pro další výše 
uvedené projekty. 

ad d): kaplička Litochovice - oprava a nátěr zevnějšku + zídka 

9. Smlouva s firmou Asekol a Ecobat 
Usnesení k bodu 9: 
ZO bere na vědomí uzavření smluv s firmami Asekol a Ecobat v souvislosti se 
systémem zpětného odběru elektrospotřebičů navazujícího na již schválenou 
spolupráci s firmou  Elektrowin. 

10.Smlouvy o sdružení prostředků pro zajištění PO naší JSDH okolním obcím 
(Dolní Zálezly, Malé Žernoseky, Lhotka)  

Usnesení k bodu 10: 
ZO projednalo a souhlasí s uzavřením smluv o sdružení prostředků na zajišťování 
PO v obcích Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky v rámci Mikroregionu Porta 
Bohemica, a dále i sousední obci Dolní Zálezly, přičemž částka byla pro letošní rok 
stanovena na 35 tisíc/ rok/ obec. 

11.Zpráva bytové komise, přidělení bytů novým nájemníkům, aktualizace 
nájemních smluv dle nového OZ, pronájem částí pozemků u čp.8 

Usnesení k bodu 11: 
     a) ZO schvaluje  přidělení nového bytu v čp.1 byt č.5 Tereze Žáčkové, Prackovice 
	 nad Labem 96. 
     b) ZO bere na vědomí rozdělení pozemku u čp.8 na 4 rovné díly mezi jednotlivé 
	 nájemníky. 

12.Žádost o pronájem nebytových prostor (p.Jelínek) 
Usnesení k bodu 12: 
ZO přesouvá projednání tohoto bodu na další zasedání. 

13.Finanční dar pro MŠ, odměna ředitelce 
Usnesení k bodu 13: 
ZO projednalo a schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ Brouček ve výši 2000,-Kč 
dle darovací smlouvy. ZO projednalo a schvaluje dar ve výši 5.000,-Kč od 
spol.Kámen Zbraslav dle darovací smlouvy. ZO projednalo a schvaluje vyplacení 
odměny ředitelce MŠ za pololetní práci ve výši 12.500,-Kč, která bude vyplacena z 
ušetřených prostředků MŠ. 

14.Žádost o snížení ceny pozemku p.č.1191/2, 51/2 v k.ú.Litochovice n/L 
(p.Dbalý) 

Usnesení k bodu 14: 
ZO projednalo a neschvaluje snížení ceny za pozemky p.č.1191/2, 51/2 v 
k.ú.Litochovice n/L (p.Dbalý) 

15.Odměna veliteli a JSDH za profesionální přístup a přínos obci 
Usnesení k bodu 15: 



ZO souhlasí a bere na vědomí udělení odměny veliteli a členům JSDH za 
aktivity přínosné pro rozvoj obce, tato odměna bude vyplacena v dárkových 
poukázkách. 

16.Souhlas s umístěním pamětní destičky - studánka 
Usnesení k bodu 16: 
ZO navrhuje a schvaluje umístění pamětní destičky na studánku v Prackovicích a 
udělení názvu “Martinova studánka” na památku zesnulého zastupitele Martina 
Vágnera.  

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

 V Prackovicích n.L. dne 17.12.2015 

Zasedání ukončeno 11.12.2015 ve 20:30 hod. 
Výpis usnesení vyhotoven: V Prackovicích n.L. dne 17.12.2015 
Dle zápisu ze dne: 17.12.2015


