
Výpis z usnesení č.4/2019  
Výsledky projednávání ZO 4.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad 

Labem v roce 2019 (celkově 6.), a to dne 25.6.2019 od 19:00 hodin  v 
hospodě Na statku v Prackovicích n.L. 

Začátek: 19:00 hod. 
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
Zapisovatelka: Kateřina Šebová 
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Svoboda, Iveta Šeflová  
Počet zastupitelů: 6  Omluveni: 1 

Schválený program zasedání (se změnou oproti vyvěšené verzi): 

1. Zpráva o činnosti OÚ (16.5.-25.6.2019) 
2. Rozpočtové opatření 4/2019 
3. Závěrečný účet, účetní závěrka obce za rok 2018 
4. Závěrečný účet, účetní závěrka MŠ Brouček, příspěvková organizace za rok 

2018 
5. Smlouvy o poskytnutí dotací od ÚK (pro JSDH a POV ÚK)+MMR 
6. Vnitřní směrnice obce o odpisech  
7. Pronájmy/prodeje obecních pozemků 
8. Došlé žádosti k projednání 
9. Ceník poskytovaných služeb obcí-aktualizace 
10. Zhotovitel prováděcí dokumentace-sociální bydlení 
11. VŘ-dodavatel DA pro JSDH 
12. Poptávkové řízení-dodavatel automobilu na zeleň 
13. VB-(p.Strnadová, Česká telekomunikační infrastruktura) 
14. Různé 
a) Dary pro JSDH na hasičskou májovou zábavu 
b) Výdělek z májové zábavy – příjem do pokladny 
15. Diskuse 

1. Zpráva o činnosti OÚ od 16.5.-25.6.2019 
Usnesení k bodu č.1: 

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obce od 16.5.-25.6.2019.  

2. Rozpočtové opatření 4/2019 
Usnesení k bodu č.2: 
ZO projednalo a schvaluje RO 4/2019 dle předloženého návrhu bez výhrad .  

3. Závěrečný účet, účetní závěrka obce za rok 2018 
Usnesení k bodu č.3: 
ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad a konstatuje, 
že předložené doklady poskytují věrný obraz o fungování účetní jednotky, předložené 
dokumenty: výkaz zisků a ztrát, rozvaha, plnění rozpočtu. 
ZO projednalo a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad a konstatuje, 
že tento dokument poskytuje věrný a pravdivý obraz o činnosti ÚSC za rok 2018, 
předložené dokumenty: výkaz plnění rozpočtu FIN, zpráva o přezkoumání 
hospodaření ÚSC, inventarizační zpráva, rozpočtový výhled. 
Součástí procesu schvalování je protokol o schvalování účetní závěrky a závěrečného 
účtu obce podepsaný schvalujícími zastupiteli viz. příloha. 



4. Závěrečný účet, účetní závěrka MŠ Brouček, příspěvková organizace 
Usnesení k bodu č.4: 
ZO projednalo a schvaluje dokumenty předložené příspěvkovou organizací: rozvaha, 
návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018, roční zpráva o finanční 
kontrole, odpisový plán za rok 2018 bez výhrad, viz. přílohy. Zastupitelstvo současně 
rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 v celkové výši 33.398,66 
Kč, a to následovně – fond odměn 15.000,-Kč, rezervní fond 18.398,66 Kč. 

5. Smlouvy o poskytnutí dotací od ÚK, MMR a POV ÚK pro JSDH a obec 
Usnesení k bodu č.5: 

- Technické vybavení jednotky 80 tisíc – od ÚK pro JSDH 
- Oprava požární techniky 70 tisíc – od ÚK pro JSDH 
- Nákup dopravního automobilu 300 tisíc – od ÚK pro JSDH 
- Nákup dopravního automobilu 450 tisíc – GŘ HZS MV ČR pro JSDH 
- Multifunkční vozidlo na zeleň 100 tisíc – POV ÚK pro obec 
- Oprava sálu kulturního domu Litochovice 959.500,- - MMR pro obec (ZO pověřuje 

starostku zorganizováním VŘ na tuto akci). 
ZO projednalo a schvaluje přijetí výše jmenovaných dotací a zavazuje se ke 
spolufinancování výše uvedených projektů. 

7. Pronájmy/prodeje obecních pozemků 
Usnesení k bodu č.7: 
ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemku p.Macháčkovi ppč.398/1 o výměře 1274 
m2 za cenu 3,-/ m2, celkem tedy za 3.822,- za rok. 
ZO projednalo a schvaluje prodej pozemků p. Kozákové, ppč.105/2 o výměře 1020 m2 
za cenu dle znaleckého posudku 49.540,-, ppč. 98/2 o výměře 415 m2 za cenu dle ZO 
11.140,- a ppč.99/2 o výměře 340 m2 za cenu dle ZP 9.130,- celkem tedy 69.810,- + 
posudek 1.200,- + KN 1.000,- + veškeré spojené s prodejem pozemků. 
Záměr prodeje/ pronájmů pozemků vyvěšeny na úřední desce od 8.4.2019. 

8. Došlé žádosti k projednání 
Usnesení k bodu č.8: 
ZO projednalo a stanovuje pro výpočet stočného při poruše vodovodní přípojky 
průměr vypouštěných odpadních vod za poslední 3 roky.  

9. Ceník poskytovaných služeb obcí – aktualizace 
Usnesení k bodu č.9: 
ZO projednalo a schvaluje aktualizovaný ceník služeb poskytovaných obcí 
prostřednictvím její JSDH.(příloha) 
Hlasování	 pro 6   nepř.1 

10.Zhotovitel prováděcí dokumentace – sociální bydlení(3bj) 
Usnesení k bodu č.10: 
ZO posoudilo nabídky na zhotovení RD pro 3 bj, na které obec získala dotaci, a 
pověřuje starostku objednávkou na zhotovení realizační dokumentace vč. 
položkového rozpočtu dle nejnižší nabídky. 

11.VŘ – dodavatel DA pro JSDH 
Usnesení k bodu č.11: 
ZO projednalo a schvaluje výsledek VŘ ve veřejné zakázce malého rozsahu na 
dodávku „Prackovice nad Labem – Dopravní automobil“, ve smyslu ust.§27 písm.a) 



zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dále 
v souladu s dokumenty „Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím 
v  rámci programu Dotace pro jednotky SDH“ a „Pracovní postupy a pravidla při 
poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí“, č.j.MV-120920-1/OPF-2017. 
Nejvýhodnější nabídka od firmy Progres Servis Sibřina, s.r.o. IČ 00549142, za cenu 
873.637,- Kč. ZO pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele a 
podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

12. Poptávkové řízení-dodavatel automobilu na zeleň 
Usnesení k bodu č.12: 
ZO pověřuje p.Svobodu Ladislava odeslat poptávky na dodavatele automobilu na zeleň 
(projekt Vozidlo na zeleň a odpady Prackovice nad Labem POV ÚK 2019). 
Předpokládaná cena zakázky je cca 250 tisíc Kč bez DPH. 

13.VB – p.Strnadová, Česká telekomunikační infrastruktura 
Usnesení k bodu č.13: 
ZO projednalo a schvaluje uzavření smluv o služebnosti:  

a) VB se soukromou osobou (p.Strnadová - elektrokabel v délce do 20 m) na ppč.
904/6, 904/8, 916/6 v k.ú.Prackovice nad Labem za základní poplatek 1000,- 
Kč, dle předloženého geometrického plánu č.453-6/2019 

b) VB pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) na ppč.
1182/3 v  k.ú.Litochovice nad Labem (ostatní komunikace), (HDPE trubky a 
optický kabel v délce 3 metry) za poplatek 1000,- Kč 

14.Různé 
a) Přijetí darů pro JSDH-májová zábava 

- fa.Sei-mont s.r.o. ve výši 2500,- 
- fa.KP TOP s.r.o. ve výši 2000,- 
- Papírnictví Martina Hanzalová ve výši 2000,- 
- fa.Atlantic –věcný dar ve výši 2000,- (prase) 

ZO schvaluje přijetí výše uvedených darů pro JSDH na hasičskou májovou zábavu 

b) výtěžek z májové zábavy 
ZO přijímá výtěžek z hasičské májové zábavy ve výši 5.400,- Kč 

15.Diskuse 
Konec: 20:15 hod 
Zápis vypracován dne 26.6.2019 	Kateřina Šebová 

--------------------------------------------------	 	 	 ----------------------------------- 
Mgr.Andrea Svobodová Křešová	 	 	 Bc.Andrea Honová 
starostka	 	 	 	 	 	 místostarostka


