Usnesení č.3/2013
ze 3. (mimořádného) zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce
2013 dne 10.7.2013 od 17 hodin v kanceláři starostky v budově OU
Pozvánka vyvěšena dne: 4.7.2013
Zapisovatelka: starostka Mgr.Andrea Svobodová Křešová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří

Program zasedání:
1. Přijetí mimořádné dotace pro občany naší obce nejvíce postižené povodní od

Krajského úřadu v celkové výši 40.000,- Kč, projednání výše částky, určení
podmínek rozdělení a stanovení termínu vyplacení a vyúčtování poskytnuté
finanční částky.
2. Přijetí a přerozdělení případných dalších darů pro postižené domácnosti z
veřejných sbírek přijatých do data konání mimořádného zasedání ZO.
3. Projednání a přijetí mimořádné neinvestiční účelové dotace od KÚ na pokrytí
prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce v rámci řešení
krizové situace při povodních v červnu 2013 ve výši 424.000,- Kč a 767.000,-Kč.
4. Různé
Usnesení k bodu č.1:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace 40.000,- pro občany naší obce
poskytnuté zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26.6.2013, usnesením č.9/7Z/2013, a
to na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů Ústeckého kraje s
tím, že budou tyto finanční prostředky rozděleny mezi nejvíce postižené občany.
Přijetím této dotace se Obec zavazuje k jejímu použití ke stanovenému účelu a v
souladu s podmínkami pro poskytnutí a použití této dotace. Doklady prokazující
čerpání a účel použití bude KÚ zaslán v termínu do 31.12.2013.
Způsob rozdělení: Tyto prostředky (částka 8.000,- na jednotku) budou rozděleny
mezi obyvatele 5 nemovitostí k trvalému bydlení v obcích Prackovice a Litochovice,
a to: k.ú.Prackovice - č.p.116 (Škopek Miroslav), č.p.117 (manž.Buřičovi), k.ú.
Litochovice - č.p.57 (Jakubíčková Petra), č.p.58 (manž.Baudišovi), č.p.54 (Hanzal
Jan). Prostředky budou vyplaceny oproti podpisu formou Darovací smlouvy, přičemž
příjemce daru bude povinen do 3 měsíců od vyplacení prokázat jejich využití na
odstranění následků povodní, a to formou faktur, účtenek anebo čestného prohlášení.
Usnesení k bodu č.2: ZO bere na vědomí, že do data konání tohoto zasedání nebyly
přijaty žádné další dotace k přerozdělení občanům.
Usnesení k bodu č.3: ZO projednalo a schvaluje přijetí mimořádné neinvestiční
účelové dotace KÚ na pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a
likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 ve výši
424.000,- Kč a 767.000,-Kč. Tato dotace je určena na pokrytí prvotních nezbytných

nákladů na záchranné likvidační práce v rámci řešení krizové situace - viz podmínky
použití dotace. Tyto finanční prostředky nebudou použity na obnovu území. Tyto
prostředky budou zařazeny v příjmu podle platné rozpočtové skladby na položku
4122 - Neivestiční přijaté transfery od krajů a výdaje se budou sledovat odděleně s
účelovým znakem 98011 - Povodně 2013.

Mgr.Andrea Svobodová Křešová
starostka obce

V Prackovicích nad Labem dne 10.7.2013

Ladislav Svoboda
místostarosta obce

