
Usnesení č.2/2012
z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem 

konaného v roce 2012 dne 22.2.2012 v 17 hodin 
v motorestu U brány Čech v Litochovicích nad Labem. 

Pozvánka na zasedání vyvěšena dne 7.2.2012 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 a doplněn původní návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OÚ a starostky od 26.1.2012 do 22.2.2012
2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012
3. Projednání a schválení žádostí MŠ Brouček
4. Různé - 

a. přidělení bytu v č.p.1, byt č.5 paní Miloslavě Procházkové, nar.dne 
10.4.1967, adresa trvalého pobytu Radlická 953/41, Praha 5 -Smíchov

b. přidělení bytové místnosti v přízemí domu č.p.41 panu Rostislavu Rabasovi, 
nar.19.4.1971, bytem Litochovice 30

c. Projednání, schválení uzavření smlouvy se společnostíVHS Development, se 
sídlem Čelakovského 4297, Chomutov na zpracování projektu Rekonstrukce 
VO k podání žádosti o dotaci.

d. Projednání, schválení uzavření SoD se společností Expresprojekt - ing.Klícha 
Jan, Dr.Kocourka 4, Sokolov na zpracování projektu energeticky úsporných 
opatření.

e. Odprodej luxferů z bytu v domě č.p.41 p.Hanzalové, stanovení sumy
5.DISKUSE

1. Zpráva o činnosti OÚ a starostky od 26.1.2012 do 22.2.2012 
USNESENÍ k bodu č.1:
ZO bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti OU a starostky v období od od 
26.1. do 22.2.2012. (viz Příloha 1)

2.Projednání a schválení rozpočtu obce Prackovice nad Labem na rok 2012. 
USNESENÍ k bodu č.2:
ZO schvaluje navrhovaný a projednaný rozpočet obce Prackovice nad Labem na rok 
2012 bez výhrad (viz Příloha 2).

3.Projednání a schválení žádostí MŠ Brouček
USNESENÍ k bodu č.3:
ZO projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ za rok 2011 a převedení částky 
29.704,83 Kč do rezervního fondu. 



ZO projednalo a schvaluje nákup nového mrazáku v hodnotě cca 10.000,-Kč.
ZO projednalo a schvaluje termín zápisu do MŠ dne 24.4.2012 od 8:00 do 16:00.
ZO projednalo a schvaluje uzavření MŠ v době letních prázdnin ve dnech 2.-4.7.2012 
(3 dny) a v měsících červenec a srpen od 16.7. - 10.8.2012 (20 dnů).

Různé:
A)Bytová komise projednala a doporučuje ZO ke schválení přidělení bytu v č.p.1, 

byt č.5 paní Miloslavě Procházkové, na.dne 10.4.1967, adresa trvalého pobytu 
Radlická 953/41, Praha 5 -Smíchov. ZO tímto schvaluje přidělení bytu v č.p.1, byt 
č.5 paní Miloslavě Procházkové, nar.dne 10.4.1967, adresa trvalého pobytu 
Radlická 953/41, Praha 5 -Smíchov.

B)Bytová komise projednala a doporučuje ZO ke schválení přidělení bytové 
místnosti v přízemí domu č.p.41 panu Rostislavu Rabasovi, nar.19.4.1971, bytem 
Litochovice 30. ZO tímto schvaluje přidělení bytové místnosti v přízemí domu č.p.
41 panu Rostislavu Rabasovi, nar.19.4.1971, bytem Litochovice 30.

C)ZO schvaluje uzavření SoD se společností VHS Development, se sídlem 
Čelakovského 4297, Chomutov na zpracování projektu Rekonstrukce VO k podání 
žádosti o dotaci viz.podrobný výčet aktivit v SoD. (viz Příloha 3)

D)ZO schvaluje/ neschvaluje uzavření SoD se společností Expresprojekt - ing.Klícha 
Jan, Dr.Kocourka 4, Sokolov na zpracování projektu energeticky úsporných 
opatření viz.podrobný výčet aktivit v SoD. (viz Příloha 4)

E) ZO schvaluje odprodej zbytkových luxferů z rekonstrukce v domě č.p.41 paní 
Hanzalové Ireně za cenu 200,-Kč včetně DPH.

V Prackovicích nad Labem dne 2.3.2012

Mgr. Andrea Svobodová Křešová         Ladislav Svoboda
starostka       místostarosta

Ověřovatelé zápisu  Jiří Dolejš
      

      Martin Vágner


