Usnesení č.9/2011
z 9.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané dne 28.11.2011 v 17
hodin v restauraci Koruna v Prackovicích nad Labem.
Pozvánka na zasedání vyvěšena dne 21.11.2011
Zapisovatelka: Eva Křížová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Dolejš, Martin Vágner
Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Svoboda Vladimír nepřítomen.

A) Zastupitelstvo obce projednalo následující body dle schváleného programu:
Návrh programu zasedání:
1. Projednání a schválení uzavření Dohody o narovnání dluhu se spol. Japis, s.r.o. (úhrada dlužných
faktur a stanovení úhrady úroků z dluhu z let 2007-2009)
2. Prodej pozemku p.č.904/5 Ing.Janu Vovesovi, Kruhová 27, Ústí nad Labem
3. Různé:
a) projednání a schválení přijetí sponzorského daru pro MŠ Brouček
b) projednání a odsouhlasení smlouvy o zřízení věcného břemene (ČEZ Distribuce a.s. zastoupená
spol.Elmo Schoř)
c) Prominutí poplatku za komunální odpad (Václav Šmíd)
d) Prominutí poplatku za komunální odpad (Simona Dolejšová)
4. Diskuse
B) Zastupitelstvo obce formulovalo k jednotlivým bodům následující usnesení:
USNESENÍ k bodu 1:
ZO schvaluje znění Dohody o narovnání a pověřuje starostku uzavřením této dohody mezi Japisem
a obcí Prackovice nad Labem, která je podmínkou stanovenou KB Litoměřice k poskytnutí čerpání
úvěru ve výši 5.070.000,- Kč na úhradu dlužných faktur z let 2007-2009. Dohoda bude doplněna o
větu:
- v případě, že společnost Japis nedostojí svým výše uvedeným závazkům do konce ledna
2012, objednatel má právo objednat si dohodnuté práce u jiné firmy, přičemž náklady na
tyto práce ponese společnost Japis.
- Úroky z prodlení z neuhrazených faktur za roky 2007-2009 jsou sníženy na 1.250.000Kč
(z původní částky 2.700.000,-Kč), přičemž obec uhradí do konce roku 2011 částku
500.000,-Kč z vlastních zdrojů, a dále bude splácet tyto úroky dle splátkového kalendáře
od ledna 2012.
(viz Příloha 1)
USNESENÍ k bodu 2:
ZO projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy na zřízení věcného břemene předkupního práva
mezi obcí Prackovice nad Labem a Ing.Janem Vovesem, Kruhová 27, Ústí nad Labem č.904/5 o
výměře 1418m2 za cenu 170.160,- plus poplatky (900,- znalecký posudek, 2858,-Kč poměrná část
za zhotovení geometrického plánu, správní poplatek katastrálnímu úřadu 500,-Kč a 2.400,- za sepis
kupní smlouvy) za celkovou cenu 176.818,-Kč. ZO schvaluje znění této smlouvy bez výhrad.
USNESENÍ k bodu 3a):
ZO projednalo a schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 5.000,-Kč do rezervního forndu od
společnosti Kámen Zbraslav účelově vázaného na organizaci kulturních akcí v MŠ Brouček.

USNESENÍ k bodu 3b):
ZO projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4006978/
VB004 mezi Obcí Prackovice nad Labem a ČEZ Distribuce a.s. Zastoupenou společností Elmo
Schoř, Lovosice, Máchova 680 bez výhrad.
USNESENÍ k bodu 3c):
ZO projednalo a souhlasí s prominutím poplatku za komunální odpad za rok 2011 v obci
Prackovice Václavu Šmídovi, a to za 3 trvale bydlící osoby v nemovitosti č.p.64, ale požaduje
poplatek za nemovitost ve výši stanovené vyhláškou, tj. 500 Kč. Poplatek za KO se snižuje na
základě jeho žádosti č.j.650 ze dne 22.11.2011, a to z důvodu toho, že se trval zdržuje na adrese
Kostelní 900/12, Lovosice a dodal doklad o zaplacení KO v Lovosicích.
USNESENÍ k bodu 3d):
ZO projednalo a souhlasí s prominutím poplatku za komunální odpad za rok 2011 v obci
Prackovice Simoně Dolejšové, na základě její žádosti č.238 ze dne 15.4.20211, která se trvale
zdržuje na adrese Velké Žernoseky 47 a dodala doklad o zaplacení KO za rok 2011 v obci Velké
Žernoseky.
USNESENÍ k bodu 3e): na návrh starostky zastupitelstvo projednalo a rozhodlo :
ZO projednalo a souhlasí s odvoláním Vladimíra Svobody z funkce předsedy finančního výboru
zvoleného usnesením č….., a to z důvodu nečinnosti finančního výboru, neplnění povinností
vyžadovaných ze zákona.
Zvolena návrhová komise - Svoboda L., Vágner M.
ZO zvolilo předsedou finančního výboru p.Jiřího Dolejše.
ZO souhlasí a bere na vědomí, že členové finančního výboru zůstávají stejní dle usnesení č. ……
(p.Jiří Dlouhý, Ing.Vilma Holečková).
V Prackovicích nad Labem dne 30.11.2011

Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka

Ověřovatelé zápisu

Jiří Dolejš

Martin Vágner

Počet listů 2
Počet příloh 1

Ladislav Svoboda, místostarosta

