
Usnesení č.5/2016  
Výsledky projednávání ZO ze 5.veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Prackovice nad Labem konaného v roce 2016 dne  19.12.2016 od 17 hodin v 
Klubáčku v Litochovicích nad Labem  
Zapisovatelka: 	 Kateřina Šebová 
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Svoboda, Miloslava Procházková  

Program zasedání se změnou oproti vyvěšené pozvánce 

Počet přítomných zastupitelů: 6 (z celkem 7), usnášeníschopné. 
Přílohy zápisu: Prezenční listina ZO, Prezenční listina: občané, Pozvánka s 
vyznačením vyvěšeno-sejmuto (pozvánka vyvěšena 11.12.2016) 

Schválený program zasedání: 
1.	Zpráva o činnosti OÚ 4.11.2016 do 19.12.2016 
2.	Rozpočtové opatření 4/2016 
3.	Provizorní rozpočet 2017 (01-03/2017) 
4.	OZV-odpady-přesunout na konec z důvodů delší diskuse 
5.	Přijetí finančních darů pro MŠ Brouček 
6.	Smlouva KD Litochovice (S Bau)-vyškrtnut 
7.	Záměry investičních a neinvestičních akcí na rok 2017 
8.	Přijetí dotace Komunitní nadace Ústí nad Labem 
9.	Pronájem pozemku p.č.138/1 k.ú. Litochovice nad Labem (Big Board) 
10.	Bezúplatný převod pozemku 50/2 k.ú.Prackovice nad Labem 
11.	Směna částí pozemků 68/2 a 1191/1 v k.ú.Litochovice nad Labem 
12.	Různé 
	 a) Darovací smlouva-auto hasiči 

	      b) Prohlášení sochy Jana Nepomuckého v kapličce Litochovice za kult.památku 
13.	Diskuse 

1. Zpráva o činnosti OÚ od 4.11.2016 do 19.12.2016 
Usnesení k bodu č.1: 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti od 4.11.2016 do 19.12.2016.  
(Příloha zápisu č.1). 

2.	Rozpočtové opatření 4/2016 
Usnesení k bodu č.2:	  
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.4/2016 s následující změnou oproti 
vyvěšenému návrhu. (Příloha zápisu č.2). 



3.	Provizorní rozpočet 2017 
Usnesení k bodu č.3: 
ZO projednalo a schvaluje provizorní rozpočet na období 01-03/2017 do schválení 
řádného rozpočtu na rok 2017 s pravidly (Příloha zápisu.č.3).  
Rozpočet vyvěšen na úředních deskách od 2.12. do 19.12.2016.  

4.	OZV-odpady 
Usnesení k bodu č.4: 
ZO projednalo a schvaluje OZV 2/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s účinností od 1.1.2017 z důvodu naléhavého obecného zájmu. 

5.	Přijetí finančních darů pro MŠ Brouček 
Usnesení k bodu č.5: 
ZO projednalo a schvaluje přijetí finančních darů pro MŠ Brouček od fy. Kámen 
Zbraslav a.s ve výši 5000,- a od fy. Jiří Lupínek ve výši 3000,- Kč na kulturní akce. 

6.	Smlouva KD Litochovice nad Labem (S-Bau) 
-	 Vyřazeno z projednávání 

7.	Záměry investičních a neinvestičních akcí na rok 2017 
Usnesení k bodu č.7: 
ZO bere na vědomí přípravu investičních a neinvestičních akcí na rok 2017. 

8.	Přijetí dotace komunitní nadace Ústí nad Labem  
Usnesení k bodu č.8: 
ZO projednalo a schvaluje přijetí dotační příspěvek Komunitní nadace Ústí nad 
Labem ve výši 30.000,- Kč na výstavbu multifunkčního zázemí na hřišti 
v Litochovicích s realizací do 30.6.2017. 

9.	Pronájem pozemku p.č.138/1 k.ú. Litochovice nad Labem (BigBoard) 
Usnesení k bodu č.9: 
ZO projednalo a schvaluje pronájem p.č. 138/1 v k.ú. Litochovice nad Labem za 
účelem instalace BigBoardu za částku 65 tisíc/rok. Záměr vyvěšen 21.11.2016. ZO 
pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy za částku minimálně 65 tisíc ročně. 

10.	Bezúplatný převod pozemku 50/2 k.ú.Prackovice nad Labem 
Usnesení k bodu č.10: 
ZO projednalo a schvaluje bezúplatný převod p.p.č.50/2 v k.ú. Prackovice nad Labem 
pro Ivanu Hauserovou a Jaroslava Hausera, Litochovice nad Labe, čp.83, a to 
z důvodu historické administrativní chyby v KN. Veškeré náklady na převod 



pozemku hradí příjemce. Smlouvu zajistí obec. Záměr bezúplatného převodu 
vyvěšen od 21.11.2016. 

11.	Směna částí pozemků 68/2 a 1191/1 v k.ú. Litochovice nad Labem 
Usnesení k bodu č.11: 
ZO projednalo a schvaluje směnu částí pozemků p.p.č.68/2 a 1191/1 v k.ú. 
Litochovice nad Labem mezi Obcí Prackovice nad Labem a Ivanem Hauserem, 
Eleonorou Hauserovou dle přiloženého geometrického plánu č. 203-80/2016.. Záměr 
směny částí pozemků vyvěšen 21.11.2016. 

12.Různé  
Usnesení k bodu č.12a): 
ZO projednalo a schvaluje přijetí daru (číslo dárce: 3462016) HZS ÚK – automobil 
VW Caddy Life v účetní hodnotě 336.514,- Kč pro JSDH Prackovice nad Labem jako 
věcný prostředek požární ochrany. 

Usnesení k bodu č.12b): 
ZO projednalo a schvaluje návrh na zapsání sochy Jana Nepomuckého v  kapličce 
v Litochovicích nad Labem za památku chráněnou státem. 

13.	 Diskuse 
Dotaz p. Hon: Voda z náhradního zdroje není chutná, nedá se pít. 
Starostka: je to problém SČVaku, už jsme to řešili 

Zařazení bodu č. 14. : Návrh ZO na udělení daru Mgr.Andree Svobodové Křešové na 
návrh zastupitelstva. 
Usnesení k bodu č.14: 
ZO navrhuje udělení daru ve výši 15.000,- Kč čistého paní Andree Svobodové 
Křešové za práci nad rámec svých pracovních povinností. 

Konec: 18: 35 hod. 
Zápis vypracován dne 20.12.2016  Kateřina Šebová 

Ověřovatelé zápisu:  Miloslava Procházková, Vladimír Svoboda 

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

V Prackovicích n.L. dne 22.12.2016 k vyvěšení na úřední desku


