Usnesení č.4/2015
Výsledky projednávání ZO z 4.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad
Labem konaného v roce 2015 dne 2.10.2015 od 19 hodin v Motorestu U brány Čech v
Litochovicích n.L.

Zapisovatelka:
Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Michal Lupínek, Zdeněk Olejník

Programu zasedání se změnou oproti vyvěšené pozvánce: 13a)doplněno
Počet přítomných zastupitelů: 6 (z celkem 7)
Omluvení: 1 (Procházková Miloslava)
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti OÚ od 5.7.2015 do 2.10.2015
2. Kontrola zápisu 3/2015 - ověřovatelé
3. Volba předsedy kontrolního výboru
4. Rozpočtové opatření 2/2015
5. Průběh VŘ “Systém sběru BRKO pro obec Prackovice n.L.”, Smlouva o dodávce svozové
techniky a kompostérů (dotace OPŽP) ELTRANS Liberec, s.r.o.
6. Smlouva o zpětném odběru elektrospotřebičů (ElektroWin)
7. Smlouva o poskytování právních služeb (Mgr.Martin Rimek, Praha - Vinohrady)
8. Ukončení akce Zateplení OÚ, celkové náklady s vícepracemi
9. Prodeje pozemků: p.č. 1191/2 a 51/2 k.ú.Litochovice
10.Pronájmy pozemků
11.Přidělení nových bytů - zpráva bytové komise, podmínky nájemní smlouvy
12.Zpráva o činnosti JSDH (prodej člunu, servisní smlouva)
13.Doplnění - a) Směrnice č.6 k provádění inventarizace majetku, příloha 1a2
14. Různé - diskuse dle potřeb občanů

Usnesení k bodu 1:
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti starostky a OÚ za období 5.7.-2.10.2015 (viz zápis).

Usnesení k bodu 2:
Ověřovatelé zápisu konstatují, že zápis z 3.veřejného zasedání ze dne 4.7.2015 je v
pořádku.
Složení slibu nového zastupitele: Vladimír Svoboda (podepsaný slib Příloha 1)
nahrazující (od 10.9.2015) zemřelého zastupitele Martina Vágnera (9.9.2015).

Usnesení k bodu 3:
ZO odvolává Antonína Holeyšovského z funkce předsedy VK. ZO volí Antonína
Holeyšovského předsedou KV. Členy KV dle volby nového předsedy jsou Anna Buřičová a
Hana Pěčová

Usnesení k bodu 4:
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření (rozpočtovou změnu) č.2/2015 (Příloha 2).

Usnesení k bodu 5:
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy s firmou ELTRANS Liberec, s.r.o. v rámci
dotace OPŽP - “Systém sběru BRKO pro obec Prackovice n.L.” v hodnotě dle zadání veřejné
zakázky.

Usnesení k bodu 6:
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Elektrowin,a.s. o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení.

Usnesení k bodu 7:
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci Mgr. Martin
Rimek, Praha-Vinohrady za smluvní paušální cenu 5.000,- Kč měsíčně. Cena je bez DPH a
je tedy konečná. (Příloha 3)

Usnesení k bodu 8:
ZO konstatuje ukončení prací a předání díla objednateli v souladu se smluvními
podmínkami, schvaluje fakturaci základní ceny dle uzavřené smlouvy o dílo. Faktura za VP
bude přezkoumána předsedou VK Michalem Lupínkem a členem zastupitelstva Vladimírem
Svobodou z hlediska oprávněnosti daných fakturovaných částek dle stavebních deníků.

Usnesení k bodu 9:
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 1191/2 a 51/2 v k.ú.Litochovice o celkové rozloze 62 m2
za cenu dle znaleckého posudku č.1597/2015 ve výši 4.690,-Kč, přičemž ke kupní ceně
budou připočteny poplatky za zhotovení rozdělovacího geometrického plánu č.
193-017/2015 KM GEO s.r.o., poplatek za znalecký posudek, správní poplatek za vklad do
KN a případné další poplatky související s převodem p.B.Dbalému, Litochovice n.L.čp.47.

Usnesení k bodu 10:
ZO bere na vědomí nově uzavřené nájemní smlouvy na pozemky p.č. 98/2, 99/2 v
k.ú.Prackovice (p.Jelínková, Trmice), p.č.398/1 k.ú.Litochovice (p.Procházková, Sady
pionýrů, Lovosice), p.č. 401 k.ú.Litochovice (p.Dvořák Ústí nad Labem) - iniciály budou do
zápisu doplněny dle nájemních smluv. Cena pronájmu je 3,-Kč za 1m2 a nemá námitek..

Usnesení k bodu 11:
ZO bere na vědomí zprávu bytové komise a schvaluje přidělení nových bytů - - vyřízeny 3
žádosti
a) Patrik Kopecký čp.137, žádost přijata 1.4.2015 pod č.j.220/2015
b) Miloslava Procházková čp.41, žádost přijata 4.5.2015 pod č.j. 308/2015
c) Robert Reichl čp.41, žádost přijata 22.7.2015 pod č.j. 461/2015.
ZO schvaluje vyhotovení nových smluv.

Usnesení k bodu 12:
ZO bere na vědomí zprávu velitele JSDH o činnosti jednotky. ZO schvaluje, aby jednotka
JSDH zajišťovala servis požární ochrany i v okolních obcích mikroregionu dle potřeby na
základě servisních smluv – sdružení prostředků na zajištění PO, jejich návrh bude
projednán a schválen na dalším zasedání s tím, že by tato služba pro obce Mikroregionu na
levém břehu, popř.další obce, nabyla účinnosti od 1.1.2016. ZO souhlasí s podáním žádosti o
přeřazení naší jednotky do JPO 3.

Usnesení k bodu 13 a):
ZO projednalo a schvaluje Směrnici č.6/2015 k provádění inventarizace majetku a závazků
obce Prackovice nad Labem, Příloha č.1 - Plán inventur na rok 2015, Příloha č.2 - Odpisový
plán

Zasedání ukončeno 2.10.2015 ve 21:30 hod.
Výpis usnesení vyhotoven: V Prackovicích n.L. dne 14.10.2015
Dle zápisu ze dne: 12.10.2015

--------------------------------Mgr.Andrea Svobodová Křešová
starostka

------------------------------Ladislav Svoboda
místostarosta

