Usnesení č.10/2011
Z 10.veřejného zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v
roce 2011 dne 20.12.2011 v 17 hodin
v motorestu U brány Čech v Litochovicích nad Labem.
Pozvánka na zasedání vyvěšena dne 12.12.2011 na úředních deskách a na webu
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Dolejš, Martin Vágner
Odborná asistence: Bc. Eva Křížová, účetní obce
Počet přítomných zastupitelů 4, 1 nepřítomen, neomluven, zastupitelstvo je
usnášeníschopné
Uctění památky zesnulého bývalého prezidenta Václava Havla
A) Zastupitelstvo obce projednalo následující body dle schváleného

programu:
Odsouhlasený program zasedání:
1. Zpráva o činnosti OÚ a starostky od 29.11.2011 do 20.12.2011
2. Návrh provizorního rozpočtu na období od 1.1.2012 do schválení
řádného rozpočtu obce na rok 2012
3. Rozpočtové opatření č.2
4. Převod hospodářské činnosti obce na činnost hlavní
5. Prodej pozemku 917/8 Ing.Janu Havlíčkovi, Na Pěšině 277, 405 05
Děčín IX a Mgr.Haně Havlíčkové, U Pivovarské zahrady 418/12, 400 07
Ústí nad Labem
6. Projednání ceny za stočné na rok 2012
7. Projednání ceny za KO na rok 2012
8. Různé
9. Diskuse
Zastupitelstvo obce formulovalo k jednotlivým bodům následující
usnesení:
USNESENÍ k bodu 1:
ZO bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti OU a starostky v
období od 29.11.do 20.12.2011 (viz příloha 1).
USNESENÍ k bodu 2:
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové provizorium na období od 1.1.2012
do schválení řádného rozpočtu obce na rok 2012, nejpozději však do
31.3.2012 bez výhrad (viz příloha 2).
B)

USNESENÍ k bodu 3:
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č.2 bez výhrad (viz příloha
3).
USNESENÍ k bodu 4:
ZO schvaluje převod hospodářské činnosti obce na činnost hlavní.
USNESENÍ k bodu 5:
ZO projednalo návrh kupní smlouvy a smlouvy na zřízení věcného
břemene předkupního práva mezi obcí Prackovice nad Labem a
Františkem Zahrádkou, Pod Svahem 17, Ústí nad Labem na pozemek č.
917/8 o výměře 1388m2 za cenu 166.560,- 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) v celkové ceně tedy 173.218,-Kč. ZO schvaluje znění této
smlouvy bez výhrad.
USNESENÍ k bodu 6:
ZO projednalo a bere na vědomí zvýšení stočného o nárůst DPH (o 4 %)
od 1.1.2012.
USNESENÍ k bodu 7:
ZO projednalo a souhlasí s přijetím nové OZV č.7, která bude nahrazovat
OZV č.6 ze dne 24.6.2011 s platností od 4.1.2011, čímž se zvýší poplatek
za KO ze 480,-Kč na 500,- Kč za osobu (viz příloha 4).
V Prackovicích nad Labem dne 4.1.2012
Mgr. Andrea Svobodová Křešová
starostka

Ověřovatelé zápisu

Ladislav Svoboda
místostarosta

Jiří Dolejš
Martin Vágner

Počet listů 2
Počet příloh 4 :
(zpráva o činnosti, rozpočtové provizorium na období 1.1.2012-31.3.2012,
rozpočtové opatření č.2/2011, OZV č.7)

