Usnesení č.7/2012
ze 7.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad
Labem konaného v roce 2012 dne 26.11.2012 v 18 hodin v
restauraci Koruna v Prackovicích
Pozvánka vyvěšena dne: 9.11.2012
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří
Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 29.10.2012-26.11.2012
2. Rozpočtové opatření č.3/2012 (připravila Bc.Eva Křížová, účetní obce)
3. Směrnice pro inventarizaci majetku obce, odpisový plán, plán inventur
(připravila Bc.Eva Křížová, účetní obce)
4. Výsledky dílčího auditu hospodaření obce za 1.pololetí 2012
5. Projednání návrhu dohody na poskytnutí dotace z PRV ČR - SZIF (KD
Litochovice), udělení oprávnění starostce k podpisu této dohody
6. Projednání výsledku poptávkového řízení na zhotovitele rekonstrukce
KD Litochovice, udělení oprávnění starostce k uzavření SoD s
vybraným zhotovitelem
7. Různé a) pověření starostky k uzavření SoD s vítězem poptávkového řízení na
dodavatele úsporného LED osvětlení
b)pověření starostky s uzavřením úvěrové smlouvy s KB dle indikativní
nabídky - úvěrový rámec max.1,5 mil
c) uzavření nájemní smlouvy s manželi Hauserovými na pozemek č.68/5,
k.ú.Litochovice
d)smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - parcely Nad
rybníčkem
e) oznámení a žádosti o schválení MŠ Brouček - sponzorské dary 1000 +
5000, - termín vánočních prázdnin,- oprava budovy (léto 2012 zatékání)
f) odměna starostce za celoroční práci nad rámec svých pracovních
povinností
8. Diskuse - závěr
Program schválen bez výhrad - doplněny body Různé a) až f)

Zpráva o činnosti OU za období od 29.10.2012-26.11.2012
- zahájení výstavby II.etapy kanalizace - firma Provotech dle
poptávkového řízení ze dne 15.8.2012, financování z darů
stavebníků
- poptávkové řízení na KD Litochovice - 3x - konečný výsledek
viz bod 6
- čištění kanalizace před zimou - prosíme neházejte vložky,
textilní kapesníčky, plíny ani hadry do kanalizace!!!!!!!
- oprava hasičárny - uvnitř štukování, oprava zdí uvnitř KD
Litochovice, oprava kapličky
- sešly se finanční a kontrolní výbor
- 21.11.2012 proběhl dílčí audit hospodaření obce - viz bod 4

1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti OU za
období od 29.10.2012 až 26.11.2012.
Usnesení k bodu 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2012 bez
výhrad.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením nutných
rozpočtových změn z důvodu dorovnání rozpočtu ke konci roku.
Usnesení k bodu 3:
Zastupitelstvo obce projednalo Směrnici k provádění
inventarizace majetku a závazků obce Prackovice nad Labem Směrnice č.2/2012 a její Přílohu č.1 - Plán inventur na rok 2012, a
Přílohu č.2 - Odpisový plán dle Zákona o účetnictví a schvaluje
tento dokument bez výhrad.
Usnesení k bodu 4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přednesené výsledky dílčího
auditu hospodaření obce Prackovice nad Labem za první pololetí
roku 2012.

Usnesení k bodu 5:
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uzavřením dohody o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, registrační
číslo žádosti 12/016/41200/150/001495, celková výše přiznané
dotace 639.837,-Kč, termín předložení žádosti o proplacení výdajů
do 17.09.2013.
Zastupitelstvo obce tímto pověřuje starostku podpisem této
dohody na odboru SZIF v Ústí nad Labem, a to v co nejbližším
možném termínu.
Usnesení k bodu 6:
Zastupitelstvo obce potvrzuje vítěze poptávkového řízení na
zhotovitele rekonstrukce multifunkčního domu (KD) Litochovice,
kterým se stala firma Veto Vágner, Prackovice 11, IČ: 65073576,
za nabídkovou cenu díla ve výši 528.216 bez DPH,
Zastupitelstvo obce tímto pověřuje starostku uzavřením SoD na
zhotovení výše uvedeného díla s firmou Veto Vágner a zahájení
prací na rekonstrukci.
Usnesení k bodu Různé a):
V souladu s předchozími usneseními ZO a doporučením
finančního výboru tímto zastupitelstvo obce pověřuje starostku na
uzavření SoD s vítěznou firmou na výměnu osvětlení v obcích
Prackovice-Litochovice, firmou Kabelspoj, s.r.o., Peluškova,
Praha 9, jednatel Miroslav Jirkovský, a to za nabídkovou cenu
971.000 s DPH dle krycího listu nabídky. Zároveň ZO pověřuje
starostku uzavřít smlouvu o dílo s výše uvedenou společností na
instalaci 10 nových lamp v místech, kde je potřeba rozšířit VO.
Usnesení k bodu Různé b)
ZO pověřuje starostku s podpisem úvěrové smlouvy s úvěrovým
rámcem do 1,5 milionu s KB, a to za účelem rekonstrukce a
rozšíření VO. Splácení tohoto úvěru bude probíhat z úspor
vzniklých instalací úsporného LED osvětlení.

Usnesení k bodu Různé c)
Zastupitelstvo obce projednalo návrh manželů Hauserových na
uzavření nájemní smlouvy na pozemek č.68/5 v k.ú.Litochovice
nad Labem, kde je umístěna přečerpávací stanice výtlaku
splaškové kanalizace Litochovice. Výše nájemného se sjednává
dohodou, a to ve výši 500,-Kč / rok. ZO tímto pověřuje starostku
uzavřením této smlouvy se standardními podmínkami a výše
uvedenou cenou, a to na dobu nejméně 10 let.
Usnesení k bodu Různé d)
ZO projednalo výše uvedenou smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - s ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupená firmou MATIA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, a
pověřuje tímto starostku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, a
následně uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene za
uvedenou cenu 5000 Kč.
Usnesení k bodu Různé e)
ZO projednalo a souhlasí s následujícími oznámeními MŠ
Brouček: Zo souhlasí s přijetí sponzorských darů 1000 (tombola
Posvícení) + 5000 (Kámen Zbraslav). ZO bere na vědomí termín
vánočních prázdnin (od 27.12.-2.1.2013), a provedenou opravu
budovy v létě 2012 z důvodu zatékání.
Usnesení k bodu Různé f)
ZO navrhlo, projednalo a souhlasí s udělením daru starostce obce
za celoroční práci nad rámec svých pracovních povinností, a to ve
výši 20.000,-Kč.

Diskuse - závěr - návrhy občanů:
- umístění kontejneru u Litochovic - na jiné místo
- pozvat osobu ze SčVK pro informaci ohledně sesuvů půdy a
vodovodu
- dovézt valník kamene na cestu u Litochovic
- uklidit prostranství kolem KD Prackovice
V Prackovicích nad Labem dne 27.11.2012

Mgr.Andrea Svobodová Křešová
starostka obce
Ověřovatelé zápisu

Jiří Dolejš
Martin Vágner

Ladislav Svoboda
místostarosta obce

