
Výpis z usnesení č.5/2018  
Výsledky projednávání ZO 5.veřejné zasedání zastupitelstva obce 

Prackovice nad Labem v roce 2018 (celkově 23.), a to dne 27.8. 2018 
od 18:00 hodin  v Klubáčku nad hasičárnou v Litochovicích n.L. 
Začátek: 18:00 hod. 
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
Zapisovatelka: Andrea Svobodová Křešová 
Ověřovatelé zápisu: Antonín Holeyšovský, Zdeněk Olejník 
Počet zastupitelů: 4.  Omluveni: 3 

Schválený program zasedání: 
1. Výsledek VŘ projektu HZS "Hasičská zbrojnice Prackovice" ZjPR4 VZMR5, 

rozhodnutí zadavatele, pověření uzavřením SoD 
2. Pověření uzavřením dodatku č.1 k SoD projektu HZS "Hasičská zbrojnice 

Prackovice" ZjPR4 VZMR5 
3. Vícepráce kaplička, technické hodnocení probíhajících oprav 
4. Záměr prodeje části p.č. 904/8 v k.ú.Prackovice n.L. 
5. Poskytnutí dotace z MŠMT pro MŠ Brouček (šablony)   č .

18-063/0009065-01 
6. Pronájem zahrádky p.č.137/4 v k.ú.Litochovice n.L. 
7. Rozpočtové opatření 5/2018 
8. Informace o prováděných udržovacích prací v MŠ 
9. Diskuse 

1. Výsledek VŘ projektu HZS "Hasičská zbrojnice Prackovice" ZjPR4 
VZMR5, rozhodnutí zadavatele, pověření uzavřením SoD 

Usnesení k bodu č.1: 
· Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení v 
podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Požární zbrojnice Prackovice nad 
Labem", zadávané postupem pro zjednodušená podlimitní řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Zadávací řízení v rámci programu Ministerstva vnitra č. 01424 „Dotace pro 
jednotky SDH obcí“, Název akce: Prackovice nad Labem – požární zbrojnice, 
Registrační číslo: 014D242007038. 
Nejvhodnější nabídka od firmy: Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881, nabídková 
cena: 9 998 365,52 Kč včetně DPH. 
· ZO pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným 
dodavatelem je: Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881. 
· ZO pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy s vybraným dodavatelem: 
Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881. 

2. Pověření uzavřením dodatku č.1 k SoD projektu HZS "Hasičská zbrojnice 
Prackovice" ZjPR4 VZMR5 

Návrh usnesení k bodu č.2: 
· ZO pověřuje starostku obce podpisem dodatku č. 1 Smlouvy s vybraným 
dodavatelem: Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881, cena: 8,4 milionu Kč. 



3. Vícepráce kaplička, technické hodnocení probíhajících oprav 
Návrh usnesení k bodu č.3: 
ZO projednalo a schvaluje navýšení rozpočtu projektu Obnova kaple sv.Jana 
Nepomuckého z programu 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských 
prvků o částku 40 tisíc dle přiloženého rozpočtu a technického zdůvodnění, a 
pověřuje starostku podpisem dodatku ke smlouvě o vícepracích. 

4. Záměr prodeje části p.č. 904/8 v k.ú.Prackovice n.L. 
Návrh usnesení k bodu č.4: 
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 904/8 v 
k.ú.Prackovice n.L. (cca do 100m2). Cenu této části pozemku stanoví 
ohodnocením soudní znalec. Náklady na GP, oddělení pozemku a znalecký 
posudek ponese kupující. 

5. Poskytnutí dotace z MŠMT pro MŠ Brouček (šablony)   č.
18-063/0009065-01 

Návrh usnesení k bodu č.5: 
ZO projednalo a schvaluje přijetí dotace č.18_063/0009065-01 na školní 
asistentku ve výši 351.968,- Kč s harmonogramem realizace projektu na 24 
měsíců. 

6. Pronájem zahrádky p.č.137/4 v k.ú.Litochovice n.L. 
Návrh usnesení k bodu č.6: 
ZO projednalo a schvaluje pronájem volné zahrádky p.č.137/4 v k.ú.Litochovice 
žadatelům Janě Polákové a Miloslavu Maškovi. 

7. Rozpočtové opatření č.5/2018 
Návrh usnesení k bodu č.7: 
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.5/2018 dle přiloženého návrhu. 
(zanést na plusu i mínusu dotace: kaplička, rozhlasy, MŠ)  

8. Informace o prováděných udržovacích prací v MŠ 
Návrh usnesení k bodu č.8: 
ZO bere na vědomí zprávu o prováděných udržovacích pracech v budově MŠ 
Brouček, čp.5. ZO bere na vědomí nutnost provedení statického posudku na strop 
vestibulu v této budově. 
9. Diskuse - žádná  

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


