
Usnesení č.1/2012
z 1.veřejného zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem 

konaného v roce 2012 dne 25.1.2012 v 17 hodin 
v místní knihovně v Prackovicích nad Labem. 

Pozvánka na zasedání vyvěšena dne 19.1.2012 na úředních deskách a 
na webu www.prackovice-litochovice.cz
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Dolejš, Martin Vágner
Odborná asistence: Bc. Eva Křížová, účetní obce
Počet přítomných zastupitelů 4, 1 nepřítomen, neomluven, 
zastupitelstvo je usnášeníschopné

Schválen návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OÚ a starostky od 2.1. do 25.1.2012
2. Rozpočtové opatření č.3 - dorovnání rozpočtu za rok 2011 
3. Schválení OZV 1/2012 zrušující OZV 5/2011
4. Různé 
5. Diskuse

USNESENÍ k bodu č.1:
ZO bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti OU a starostky v 
období od od 2.1. do 25.1.2012 (Příloha1).

USNESENÍ k bodu č.2:
ZO schvaluje projednané rozpočtové opatření č.3 bez výhrad (Příloha2).

USNESENÍ k bodu č.3:
ZO projednalo a schvaluje OZV č.1/2012 s účinností od data schválení z 
důvodu veřejného zájmu (Příloha 3).

http://www.prackovice-litochovice.cz
http://www.prackovice-litochovice.cz


USNESENÍ k bodu Různé:
ZO pověřuje starostku podáním žádostí o dotace na projekty v roce 2012: 
rekonstrukce osvětlení, prodloužení kanalizace v Prackovicích nad Labem 
Nad rybníčkem, rozšíření kabin na fotbalovém hřišti, financování 
územního plánu.

Diskuse
Nastínění rozpočtu na rok 2012

V Prackovicích nad Labem dne 27.1.2012

Mgr. Andrea Svobodová Křešová         Ladislav Svoboda
starostka        místostarosta

Ověřovatelé zápisu  Jiří Dolejš
      

      Martin Vágner

Počet listů 2
Počet příloh 3: Zpráva o činnosti od 2.1.-25.1.2012, Rozpočtové opatření 
č.3, OZV 1/2012



Zpráva o činnosti:
Aktualizace stavu dlužných poplatků za období 2008 - 2011
Inventury
Uzávěrka roku 2011
Příprava na audit z KÚ
Výběr poplatků za KO, psy, pronájem pozemků, chaty na rok 
2012
Výdej lístků na popelnice
Jednání s CHKO ohledně nového ÚP
Jednání s AVE o systému sběru KO
Úklid obce
Příprava projektů a dotačních titulů na rok 2012
Hodnocení hospodaření roku 2011
Příprava rozpočtu 2012 (složky - žádosti o dotace)
Tvorba nových webových stránek www-prackovice-litochovice.cz
Kolaudace komunikace v Litochovicích
Ověřování podpisů a listin
Oprava obecních vozidel, laviček, košů, příprava na jaro


