
Výpis z usnesení č.5/2017  
Výsledky projednávání ZO ze 5.veřejné zasedání (celkem 18.zasedání tohoto) 
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v roce 2017 dne 13.12.2017 
od 18 hodin v Hospodě Na statku v Prackovicích nad Labem  
Zapisovatelka: 	 	 Kateřina Šebová 
Ověřovatelé zápisu: 	 Zdeněk Olejník, Michal Lupínek  
Počet zastupitelů: 	 6 (A.Holeyšovský omluven) 

Návrh programu zasedání  
-	 Změna oproti vyvěšené verzi 

1.	 Zpráva o činnosti OÚ od 30.10.2017-13.12.2017 
2.	 Rozpočtové opatření 4/2017 
3.	 Rozpočet obce na rok 2018 
4.	 MŠ Brouček 

a)	Odpisový plán 
b)	Střednědobý výhled 
c)	Finanční dar od fa.Lupínek (5000,-) 
d)	Finanční dar od fa.Lovochemie (5000,-) 
e)	Finanční dar od fa.Kámen Zbraslav (5000,-) 

5.	 Hasičská zbrojnice-přijetí dotace, závazek obce, realizace 
6.	 OZV 1/2017-odpady, novelizace 
7.	 Cyklostezka-smlouvy o zřízení VB, nájemní smlouvy, právo 

k provedení stavby se subjekty-ŘSD, Povodí Labe, Obce Malé 
Žernoseky, SJM Plesníkovi 

8.	 Pozemky-záměr prodeje p.č.1171/1,1171/4,1171/5 k.ú.Litochovice 
nad Labem, smlouva VB (služebnosti) pro ŘSD p.č.1171/1 
k.ú.Litochovice nad Labem 

9.	 Různé 
a)	Ukončení členství v kulturní komisi 
b)	Pošta Partner 
c)	Úprava cen za KO fa.AVE 
d)	Návrh daru Mgr.Andree Svobodové Křešové 

10.	 Poděkování 
11.	 Diskuse 

1.	 Zpráva o činnosti OÚ od 30.10.-13.12.2017 
Usnesení k bodu č.1: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ od 
30.10-13.12.2017  
2.	 Rozpočtové opatření 3/2017 
Usnesení k bodu č.2: ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
4/2017 se změnou oproti vyvěšené verzi. 
(viz Příloha č.1 = návrh+ schválený).  



3.	 Rozpočet obce na rok 2018 
Usnesení k bodu č.3:  
ZO projednalo a schvaluje rozpočet obce na rok 2018 se změnou oproti 
vyvěšené verzi . (viz Příloha č.2 = návrh+schválený). 

4.	 MŠ Brouček 
Usnesení k bodu č.4a):  
ZO projednalo a schvaluje odpisový plán MŠ Brouček na rok 2017. 

Usnesení k bodu č.4b): 
Střednědobý výhled období 2019-2020 
ZO projednalo a schvaluje střednědobý výhled MŠ na období 
2019-2020. 

Usnesení k bodu č.4c):	  
ZO projednalo a schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5000,- od fy. 
Zemní práce Lupínek. 

Usnesení k bodu č.4d):  
ZO projednalo a schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5000,- od fy. 
Lovochemie, a.s. 

Usnesení k bodu č.4e): 
ZO projednalo a schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5000,- od fy. 
Kámen Zbraslav, a.s. 

5.	 Hasičská zbrojnice Prackovice – přijetí dotace, závazek obce, 
realizace 
Usnesení k bodu č.5): 
ZO projednalo a schvaluje realizaci projektu Výstavba hasičské  
zbrojnice Prackovice nad Labem 014D242007038 a zavazuje se 
dofinancovat rozdíl mezi cenou ve smlouvě o dílo a dotací vlastními 
prostředky.  

ZO projednalo a schvaluje přijetí dotace od nadačního fondu Agrofert 
pro JSDH ve výši 200 tisíc Kč. 

6.	 OZV 1/2017 – odpady, novelizace 
Usnesení k bodu č.6) 
ZO projednalo a schvaluje OZV 1/2017 o místím poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 



7.	 Cyklostezka 
 Usnesení k bodu č.7) 
ZO projednalo a schvaluje: 
- Smlouva o právu provést stavbu mezi ŘSD a obcí Prackovice nad 

Labem. 
- Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Malé Žernoseky a obcí 

Prackovice nad Labem. 
- Smlouvu o nájmu pozemku mezi Povodí Labe a obcí Prackovice 

nad Labem. 
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB mezi Povodí Labe a obcí 

Prackovice nad Labem. 
- Smlouvu o právu provést stavbu mezi manžely Plesníkovými a 

obcí Prackovice nad Labem. 

8.	 Pozemky – záměr prodeje p.č.1171/1, 1171/4, 1171/5 
k.ú.Litochovice nad Labem, Smlouvu o VB (služebnosti) pro ŘSD 
p.č. 1171/1 k.ú.Litochovice nad Labem 
Usnesení k bodu č.8) 
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje p.č.1171/1, 1171/4, 1171/5 
v k.ú. Litochovice nad Labem 
ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o VB (služebnosti) pro ŘSD na p.č.
1171/1 k.ú. Litochovice nad Labem s výhradou nabízených částek u 
obou uvedených smluv, které budou potvrzeny nebo upraveny dle 
vyjádření soudního znalce. 

9.	 Různé 
a)	 Ukončení členství v kulturní komisi 
Usnesení k bodu č.9a) 
ZO bere na vědomí ukončení členství p.Chotětické a p.Bartošové 
v kulturní komisi ke dni 31.12.2017. 

b)	 Pošta Partner 
Usnesení k bodu č.9b) 
ZO projednalo a schvaluje přistoupení k realizaci záměru Pošta Partner 
a pověřuje starostku zahájením jednání o dalších smluvních 
podmínkách a ujednáních. ZO si vyhrazuje právo na projednání a 
schvalování veškerých uzavíraných smluv a smluvních podmínek. 

c)	 Úprava cen za KO od fy.AVE 
Usnesení k bodu č.9c) 
ZO bere na vědomí úpravu obchodního ceníku fy.AVE. 

d)	 Návrh finančního daru Mgr. Andree Svobodové Křešové 
Usnesení k bodu č.9d) 
ZO projednalo a uděluje dar paní Mgr. Andree Svobodové Křešové za 
činnost vysoko nad rámec povinností nevyplývajících z výkonu funkce, 
zejména pak vyřešení mimořádně závažné a složité situace 



v  souvislosti se změnou hydrogeologických poměrů v  území a 
poškozením vodohospodářské infrastruktury, tvorbu zpravodajů a 
zajišťování zázemí pro kulturní akce pro veřejnost, ve výši jedné čisté 
měsíční odměny.  

10.	 Poděkování 
1.	 Místostarostovi a zaměstnancům za skvělou spolupráci a ochotu 
při 	 	  
		 plnění úkolů 
2.	 Zastupitelstvu za důvěru 
3.	 Veliteli hasičů a celé JSDH za oddanost obci a aktivní přístup 
4.	 Vedoucím organizačních složek, spolků a zájmových skupin 
5.	 p. Procházkové za pomoc v bytové politice 
6.	 p. Olejníkovi za podporu  
7.	 občanům za podporu, podněty a všímavost 

11.	 Diskuse 
1)Dotaz p.Pěčová: 7.11.2017 jste slíbila odklizení hromady hlíny, 
která je navezená na poli vedle našeho domu. Kdy bude uklizena? 
Odpověď starostka: omlouváme se, ale jsme ve fázi stavby, silnice byly 
neprůjezdné, bude odvezena, jakmile to bude možné. Je potřeba mít 
trpělivost. Jedná se o mimořádné situace. 
Doplnění p.Lupínek: bylo vše narychlo, museli jsme se rozhodnout, 
kam materiál uložit. Jiné vhodné místo v  ten moment nebylo. 
Odklidíme, jakmile bude k dispozici technika. 

2)Dotaz p.Tauchman: kdy bude hotová komunikace? Slíbila jste, že 
bude letos 
Odpověď starostka: komunikaci jsme chtěli letos provádět nástřikem, 
ale nebylo by to efektivní. Při monitoringu bylo totiž zjištěno, že v tomto 
v  místě je nutno provést nápravu škody na výtlačném řádu, čili 
v komunikaci se bude ještě kopat. Povrch se může opravit, až budou 
všechny výkopové práce hotové. Počítáme s tím v roce 2018. Děkujeme 
za pochopení. 

Ukončeno: 20:00 hod. 
Zápis vypracován dne 14.12.2017 Kateřina Šebová 

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


