Usnesení č.1/2013
z 1.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v roce 2013
dne 13.3.2013 od 17 hodin v restauraci Koruna v Prackovicích nad Labem
Pozvánka vyvěšena dne: 27.2.2013
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 1.1.2013-13.3.2013
2. Rozpočtové opatření č.5/2012 - výsledek hospodaření za rok 2012
3. Výsledek konečného auditu hospodaření SÚC za rok 2012 (KÚÚK)
4. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2012
5. Rozpočet obce na 2013, hlavní plánované projekty, investice, dotace
6. Vícenáklady vzniklé na výstavbě kanalizace II.fáze Nad rybníčkem
7. KD Litochovice - souhrn prací, celkové náklady - vícepráce, zúčtování dotace
8. Schválení návrhu MŠ Brouček na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012
9. Různé a) nový ceník služeb OU
b) Odpuštění komunálu (p.Bartuška)
c) Zadávací dokumentace na výběrové řízení na projekt Varovný protipovodňový
systém pro obec Prackovice nad Labem
d) Závěrečný účet Sdružení pro plynofikaci, výsledky auditu Sdružení pro
plynofikaci, Labské údolí 1
10.Diskuse – závěr
1. Zpráva o činnosti OU za období od 1.1.2013 – 13.3.2013
Usnesení k bodu č.1: ZO bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti OU za období od
1.1.2013-13.3.2013 (viz Příloha č.1)
2. Rozpočtové opatření č.5/2012
Usnesení k bodu č.2: ZO bere na vědomí provedení 5. rozpočtové změny za rok 2012,
kterou byla starostka pověřena na 6. zasedání ZO.
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce, jímž byla úspora ve výši 424 tisíc, které budou
převedeny do rezervy (hospodaření) příštích let.
(viz Příloha č.2)
3. Výsledek konečného auditu hospodaření SÚC za rok 2012 (KÚÚK)
Usnesení k bodu č.3: ZO bere na vědomí výsledek konečného přezkoumání hospodaření
obce, výsledek auditu vyvěšen na úředních deskách a na webu dne 20.2.2013 - viz příloha.
Nápravná opatření: zavedení moderního programu KEO pro Windows, který bude
umožňovat vést analytické účty - vedení majetku zatíženého věcným břemenem a
vytvoření opravných položek k pohledávkám. Náprava bude provedena nejpozději do
30.9.2013.

4. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2012
Usnesení k bodu č.4: ZO schvaluje výsledek inventur a inventarizační zprávu obce
Prackovice nad Labem za rok 2012, která bude zveřejněna na internetových stránkách
obce.
5. Rozpočet obce na 2013, hlavní plánované projekty, investice, dotace
Usnesení k bodu č.5: ZO schvaluje navržený rozpočet obce na rok 2013, který byl vyvěšen
dne 26.2.2013 bez výhrad s následujícím upřesněním některých výdajů:
a)
ZO schvaluje realizaci rekonstrukce rozhlasů v obcích Prackovice Litochovice, kdy obec získala dotaci ve výši 1.151.000 na realizaci této akce v
rámci protipovodňových opatření MŽP. Zároveň ZO schvaluje a doplňuje
připravenou zadávací dokumentaci k výběrovému řízení.
b)
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken OU do
opatření MŽP, přičemž v případě získání nároku na dotaci by obec zajistila
předfinancování z rezervy z minulých let ve výši 1,6 milionu (hodnota projektu
dle předběžné kalkulace je max.1,4 milionu). V případě schválení dotace bude
obec připravena k realizaci tohoto projektu dle termínů uvedených v propozicích
dotace.
c)
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na dokončení další fáze rekonstrukce
osvětlení - výměna 14 svítidel (projekt byl podán do MAS České středohoří ve
výši 750 tisíc - úprava veřejného prostranství= rekonstrukce komunikace pod
kovárnou v Prackovicích), předfinancování projektu bude uskutečněno z
úvěrového rámce na osvětlení, přičemž zbývá vyčerpat 500 tisíc) a z vyúčtování
dotace na KD (530 tisíc).
d)
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci KÚ Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2013 ve výši 250 000,-Kč na projekt „Veřejné osvětlení“v
obcích P.aL. (12 lamp s využitím podzemního vedení), projekt bude financován z
úvěrového rámce na osvětlení od KB
e)
ZO pověřuje starostku dojednáním dotace na vybavení JSDH Prackovice nad
Labem na modernizaci vybavení a postupu jednotky do z třídy 5 do třídy 3.
f)
ZO schvaluje předložený návrh rozpočtu MŠ Brouček na rok 2013. ZO
schvaluje přidělení dotace 480 tisíc na provoz příspěvkové organizace MŠ
Brouček, přičemž souhlasí s letošním záměrem modernizace školní zahrádky a
jejího vybavení herními prvky (viz přiložený rozpočet). ZO pověřuje starostku
podáním žádosti o dotaci na výše uvedený projekt do PRV MMR. Vzhledem ke
skutečnosti, že v případě přidělení dotace z PRV MMR, bude obec zajišťovat
kofinancování projektu ve výši cca 30% z celkové ceny projektu (180 tisíc),
bude tím pádem krátit uvedenou roční dotaci MŠ na provoz o částku
kofinancování. Dotace obce na provoz ve výši 480 tisíc bude ponížena o náklady
obce související s tímto projektem. MŠ tímto prohlašuje, že její finanční situace
touto investicí nebude nikterak ohrožena.
g)
ZO doporučuje a pověřuje starostku obce zajištěním vyhotovení
rozpočtového výhledu do roku 2024 a vypracování studie Strategického plánu
rozvoje obce, podle kterého se nadále bude směr rozvoje obce řídit.

ZO schvaluje investici do modernizace účetního programu KEO ve výši cca
60 tisíc.
i)
ZO zváží výměnu multikáry za multifunkční traktor z důvodu úspory financí
za čištění obce (sníh, zeleň). (viz Příloha č.3)
h)

6. Vícenáklady vzniklé na výstavbě kanalizace II.fáze Nad rybníčkem
Usnesení k bodu č.6: ZO schvaluje proplacení vícenákladů vzniklých při výstavbě II.fáze
kanalizace Nad rybníčkem ve výši - kanalizace = 91.911,-Kč a vodovod = 28.583,-Kč).
7. KD Litochovice - souhrn prací, celkové náklady - vícepráce, zúčtování dotace
Usnesení k bodu č.7: ZO schvaluje a souhlasí s náklady a vícenáklady projektu
rekonstrukce KD Litochovice ve výši 764.059,- (výměna oken, vytápění a stavební práce
dle zadávací dokumentace výběrového řízení) a 100.996,-(montáž elektroinstalace).
8. Schválení návrhu MŠ Brouček na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012
Usnesení k bodu č.8: ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v
celkové výši 50.410,87 Kč následovně:
- na úhradu ztráty minulých let
15.000,-Kč
- ve prospěch fondu odměn
17.000,- Kč
- ve prospěch rezervního fondu
18.410,87 Kč
9. Různé a) Nový ceník služeb OU
Usnesení k bodu 9a): ZO schvaluje nový ceník služeb platný od data schválení
zastupitelstvem na rok 2013 a dále, až do jeho změny. (viz Příloha č.4)
b) Odpuštění komunálu (p.Bartuška)
Usnesení k bodu 9b): ZO tímto zprošťuje povinnost úhrady poplatku za sběr a likvidaci
KO pana Vladislava Bartuška za rok 2012 (viz doklad Příloha č.5).
c) Zadávací dokumentace na výběrové řízení na projekt Varovný
protipovodňový systém pro obec Prackovice nad Labem
Usnesení k bodu 9c): ZO tímto souhlasí se zněním zadávací dokumentace. ZO jmenuje do
výběrové komise: pan Nytl František, Jiří Dolejš, Martin Vágner. ZO souhlasí
s jmenováním členů do komise.
d) Závěrečný účet Sdružení pro plynofikaci, výsledky auditu Sdružení pro
plynofikaci, Labské údolí 1
Usnesení k bodu 9d): ZO schvaluje Závěreční účet Sdružení obcí pro plynofikaci Labské
údolí 1. ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření jednotky za rok 2012. (viz
Příloha č.6)
V Prackovicích nad Labem dne 27.3.2013

Mgr.Andrea Svobodová Křešová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu

Jiří Dolejš

Ladislav Svoboda
místostarosta obce

Martin Vágner

