Usnesení č.1/2017

Výsledky projednávání ZO ze 1.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad
Labem konaného v roce 2017 dne 15.3.2017 od 18 hodin v hospodě Na statku v
Prackovicích nad Labem
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Antonín Holeyšovský, Miloslava Procházková
Program zasedání se změnou oproti vyvěšené pozvánce

1.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 15.3.2017
Prezenční listina: ZO - přítomno 6 zastupitelů ze 7, 1 nepřítomen - omluven, nemoc)
Prezenční listina: občané (přítomno 32 občanů)
Pozvánka vyvěšena: 8.3.2017
Začátek: 18:10 hod.
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Antonín Holeyšovský, Miloslava Procházková
Schválený program zasedání
- Změna oproti vyvěšené verzi
1. Zpráva o činnosti OÚ 19.12.2016-15.3.2017, výroční zpráva 106/1999 Sb.
2. Rozpočet obce na rok 2017
a) plánované projekty na rok 2017
b) organizační složky a spolky
c) návrh rozpočtu MŠ Brouček na rok 2017
3. Podané žádosti do dotace na rok 2017
4. Inventarizace majetku obce rok 2016 – bod přesunut do dalšího zasedání
5. Cyklostezka Litochovice – geodet.zaměření+studie
6. Pasportizace poruch v obci v souvislosti se změnou hg situace území
7. Řešení a financování oprav na ČOV
8. Ceník pro ukládání sítí do obecních pozemků – bod vyškrtnut z projednávání
9. Směna částí pozemků 68/2 a 1191/1 v k.ú.Litochovice nad Labem
10. Termín zápisu do MŠ Brouček pro škol.rok 2017-2018
11. Servisní smlouva VODA CZ Service- čerpadla
12.
Žádost o koupi částí ppč. 1421/24 a 1422/1 v k.ú. Prackovice nad Labem
13.Vícepráce KD Litochovice-S-Bau, dodatek ke smlouvě
14. Petice za umístění dodatkové tabulky p.Pešek
15.Různé
a) ukončení členství v KK p.Szajkowská
b) doplnění člena finančního výboru (zařadit do bodu 1. Zpráva o činnosti)
16. Diskuse
Usnesení k bodu č.1:
1. Zpráva o činnosti OÚ od 19.12.-15.3.2017
ZO bere na vědomí člena FV paní Terezu Kubínovou, Prackovice nad Labem 139 od
15.3.2017.

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti od 19.12.-15.3.2017 a výroční zprávu dle zákona
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
2. Rozpočet obce na rok 2017
- rozpočet je schodkový z důvodu investic, schodek bude vykryt z úspor (812 tisíc)
z celkem uspořených 1.5 milionu. V případě potřeby předfinancování
plánovaných akcí bude řešeno úvěrem.
Usnesení k bodu č.2
ZO projednalo a schvaluje rozpočet obce Prackovice nad Labem v souladu s vyvěšenými
návrhem. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 27.2.2017. Závazné ukazatele
jsou paragrafy a byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb., č.
450/2001 Sb., č.320/2002 Sb., č.421/2004 Sb., č.557/2004 Sb., č.562/2004 Sb., č.
635/2004 Sb., č.138/2006 Sb., č.140/2006 Sb., č.245/2006 Sb., a jejich novelizací.
Usnesení k bodu č.2a)
ZO projednalo a schvaluje realizaci uvedených projektů pro rok 2017 (– viz příloha č.
2a).
Usnesení k bodu č.2b): ZO projednalo a schvaluje rozpočet pro organizační složky obce
a spolky fungující v obci dle vyvěšeného návrhu (– viz příloha č.2b).
Usnesení k bodu č.2c):
ZO projednalo a schvaluje rozpočet příspěvkové organizace MŠ Brouček s tím, že
finanční příspěvek obce příspěvkové organizaci je uveden v rozpočtu obce na rok 2017 –
(viz příloha č.2c).
3. Podané žádosti o dotace na rok 2017
Usnesení k bodu č.3a): požární zbrojnice Prackovice nad Labem
Zastupitelstvo obce Prackovice nad Labem schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Požární zbrojnice Prackovice nad Labem“ z Programu 2017 pro poskytování dotací
z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10%
z celkových uznatelných nákladů projektu. (dotace max.500 tisíc)
Usnesení k bodu č.3b): oprava místních komunikací
Zastupitelstvo obce Prackovice nad Labem schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
“Komunikace Prackovice-Litochovice” z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2017, oblast podpory 2 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 35% z celkových uznatelných nákladů
projektu.(dotace max.350 tisíc)
Usnesení k bodu č.3c): údržba zeleně
Zastupitelstvo obce Prackovice nad Labem schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
“Údržba zeleně” z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017, oblast podpory 3
pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 25% z celkových uznatelných nákladů projektu.(dotace max.50 tisíc)
Usnesení k bodu č.3d): Dokumentace cyklostezka Litochovice
Zastupitelstvo obce Prackovice nad Labem schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
“Dokumentace cyklostezka Litochovice” z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2017, oblast podpory 4 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 50% z celkových uznatelných nákladů
projektu.(dotace max.50 tisíc)
Usnesení k bodu č.3e): kaplička Litochovice

Zastupitelstvo obce Prackovice nad Labem schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
“Obnova kaple sv.Jana Nepomuckého v Litochovicích nad Labem” z Programu Státního
zemědělského intervenčního fondu Ministerstva zemědělství ČR 129 660 Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017, tzv. "kapličky" a závazek
spolufinancování projektu v minimální výši 30% z celkových uznatelných nákladů
projektu.(dotace max.500 tisíc)
Usnesení k bodu č.3f): příprava projektů na rok 2018 - rozvoj sociálního bydlení,
fotbalové kabiny na hřišti v Prackovicích, farská zahrada, VO do země a další. ZO bere
na vědomí.
4. Inventarizace majetku obce za rok 2016
- Bod přesunut do příštího zasedání
5. Cyklostezka Litochovice – geodet. zaměření + studie
Usnesení k bodu č.5:
ZO projednalo a schvaluje zadání zpracování studie “Cyklostezka Litochovice”
zhotoviteli: Ing.Jiří Zapletal, Oblouková 302/79 Děčín za cenu 193.600,-vč.DPH, a
zadání geodetického zaměření spol.GRV Engineering s.r.o., Židovice-Hrobce za cenu
48.400,-vč.DPH, který bude sloužit jako podklad pro vypracování studie a pověřuje
starostku podpisem a zajištěním veškerých potřebných podkladů a dokumentů.
6. Pasportizace poruch v obci v souvislosti se změnou hg situace území
Usnesení k bodu č.6:
ZO projednalo a přijímá nabídku na zpracování pasportizace poruch vznikajících v
obcích Litochovice a Prackovice nad Labem v důsledku změny hg režimu území dle
nabídky Ing.Miloslavy Pošvářové, soudní znalkyně v oboru stavebnictví, Slovanské
nám. 2800/5, 612 00 Brno,Česká republika, IČ: 71455329 ze dne 22.února 2017
Nabídka prací - Rozvaha za cenu dle nabídky (odhad do 20 tisíc Kč, ale není uzavřen
konečný výčet jednotlivých nemovitostí), a pověřuje starostku podpisem a zajištěním
veškerých potřebných podkladů a dokumentů.
7. Řešení a financování oprav na ČOV
Usnesení k bodu č.7:
ZO projednalo a schvaluje postup řešení poruchy/ havárie na ČOV ve spolupráci s
ministerstvem dopravy ČR formou dotační/finanční pomoci na neinvestiční výdaje
spojené s nápravou škod na ČOV, a pověřuje starostku podpisem a zajištěním veškerých
potřebných podkladů a dokumentů, včetně zajištění podkladů a zahájení výběrového
řízení na zhotovitele v souladu s platnou legislativou tak, aby mohl být dodržen
následující harmonogram: březen-duben - vyhlášení výběrového řízení, květen - výběr a
schválení zhotovitele ZO, podpis smlouvy, červen - zahájení prací, prosinec - ukončení
stavebních prací a příprava na zkušební provoz opraveného zařízení ČOV.
8. Ceník pro ukládání sítí do obecních pozemků
Bod zrušen

9. Směna částí pozemků 68/2 a 1191/1 v k.ú.Litochovice-nový GP
Usnesení k bodu č.9:
ZO projednalo a schvaluje směnu částí pozemků 68/2 a 1191/1 v k.ú. Litochovice dle
nového GP č.211-21/2017 ze dne 3.3.2017, Ing.Iva Vančurová mezi obcí Prackovice nad
Labem a Ivanem Hauserem, Eleonorou Hauserovou z důvodu umístění přečerpávací
stanice ČS1 a pověřuje starostku podpisem a zajištěním veškerých potřebných
podkladů a dokumentů.
10.

Termín zápisu do MŠ Bruček

Usnesení k bodu č.10:
ZO bere na vědomí stanovení termínu zápisu dětí do MŠ Brouček, a to dne 2.5.2017 od
09:00 do 16:00 hodin.
11.

Servisní smlouva VODA CZ Service - čerpadla

Usnesení k bodu č.11:
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o servisní činnosti dle nabídky ze dne
1.2.2017 a pověřuje starostku podpisem veškerých potřebných dokumentů.
ZO schvaluje zajájení prací nápravy škod na kanalizaci - čištění kanalizace firmou
Patok, revizi, kamerové zkoušky a zaměření poruch kanalizace.
12.
Žádost o koupi částí pozemků ppč.1421/21 a 1422/1 v k.ú.Prackovice
nad Labem
Usnesení k bodu č.12:
ZO projednalo a schvaluje záměr prodeje částí pozemku dle došlé žádosti, prodej bude
realizován v souladu směrnice obce č.1/2016 o postupu při prodeji nemovitého majetku
obce.
13.

Vícepráce KD Litochovice fa.S-Bau, dodatek ke smlouvě

Usnesení k bodu č.13:
ZO projednalo a schvaluje uzavření dodatku o provedení víceprací při opravě sociálního
zařízení v KD Litochovice společností S-BAU, s.r.o. ve výši 153.488,74 Kč včetně DPH.
ZO ověřuje starostku podpisem veškerých potřebných dokumentů.
14.
Petice za umístění dodatkové tabulky
- petici podal p. Pešek
- Stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy, při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3m pro oba směry jízdy.
ZO bere na vědomí
15.
Různé
a) Ukončení činnosti p.Szajkowské v KK
ZO bere na vědomí ukončení činnosti členky kulturní komise D.Szajkowské na vlastní
žádost ze zdravotních důvodů (ze zákona je možná pouze rezignace k dnešnímu dni).

16.
Diskuse
p.Dlouhý Jiří: slíbili jste příspěvek na elektriku pro naše děti. Rozpočet jste odsouhlasili
bez naší možnosti se vyjádřit.
Starostka: již jsem řekla, že pokud bude potřeba, dá se složkám rozpočet navýšit, ale až
v druhé polovině roku, až budeme vědět, jak se rozpočet obce a veškeré projekty a jejich
financování budou vyvíjet.
p.Dlouhý Jiří: byl to váš návrh. Vaše podmínka pro úhradu elektriky byla, že se naše
děti budou účastnit obecních akcí, a že budou pomáhat.
Starostka: lidé zde jsou svědky, že dohoda byla taková, že TJ Litochovice vždy dodá
seznam akcí, které bude v daném roce pořádat, a které budou mít souvislost s budovou
TJ. V jiném případě obec nemůže elektřinu v této budově financovat. Není to možné a je
to nespravedlivé vůči ostatním složkám obce, kteří si na svou činnost připlácejí. Budova
TJ není obecním majetkem. Tak nám ji převeďte a můžeme financovat její provoz.
p.Lupínek Jiří: má m problém, 2x v týdnu mi vypouštíte fekálie přímo do kanálu u
baráku.
Místostarosta: už se to nebude opakovat. U Chotětických byl ucpaný žlab, potřebovali
jsme ho protáhnout.
p.Lupínek Jiří: měli by se ořezat lípy na návsi
Starostka: již řešíme, do konce března bude realizováno
místostarosta: prosím občany, aby zítra neparkovali na kanálech. Budou probíhat
kamerové zkoušky.
p.Dlouhý Jiří: proč byla p.Procházková zkontrolovat p.Bernáškovou a její práci
s Veverčaty?
zastupitelka Procházková: nebyla jsem ji zkontrolovat, pouze nabídnou výrobu
adventních věnců.
p.Dlouhý Jiří: proč se nedělají čarodějnice v Litochovicích?
p.Chotětická (kulturní komise): nedělají se z důvodu malého prostorů a velkého rizika
nebezpečí úrazu.
Starostka: kulturní komise pořádá páteřní kulturní akce v obci, ale jednotlivé spolky a
organizační složky, ale i občané mohou dle libosti organizovat i jiné tematicky laděné a
lokální akce – připomenu například branný den pro děti, který jsme organizovali v září
loňského roku v Litochovicích, nebo vánoce v srpnu také v Litochovicích. Uspořádejte
proto čarodějnice sami a nespoléhejte na kutlruní komisi – akce obce musí být zajištěny
z hlediska bezpečnosti a místo u Labe není zcela bezpečné pro malé děti.
Konec: 19:20hod.
Zápis vypracován dne 20.3. 2017 Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Miloslava Procházková, Antonín Holeyšovský

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

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

V Prackovicích n.L. dne 28.3.2017 k vyvěšení pro informaci občanům

