Výpis z usnesení č.4/2017
Výsledky projednávání ZO ze 4.veřejné zasedání (celkem 17.zasedání tohoto)
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v roce 2017 dne

30.10.2017

od 18 hodin v Klubáčku nad hasičárnou v Litochovicích nad

Labem
Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:

Kateřina Šebová
Miloslava Procházková, Antonín Holeyšovský

Schválený program zasedání:
1.
2.
3.

Zpráva o činnosti od 24.7.2017 do 30.10.2017
Rozpočtové opatření 3/2017
Směrnice č.1/2017 k provádění inventarizace majetku, Příloha č.1 - Plán
inventur 2017, Příloha č.2 - Odpisový plán
4. Údržba obecních budov (bytová komise):
• a) zateplení štítu v čp.137 (nabídka p.Chládek)
• b) výměna oken 4ks (čp.8 chodba, byt č.4, RI Okna, s.r.o.)
• c) oprava schodiště OÚ (posouzení nabídek, fa Schody Pilous)
• d) Ulimex - poměrová měřidla na vodu
• e) instalace zkušební solární lampy - parkoviště čp.137
5. Pozemky - žádosti:
• a) o pronájem části pozemku ppč.1191/5 v k.ú.Litochovice n.L.
• b) o zřízení věcného břemene na ppč.1210/3 v k.ú.Litochovice n.L.
• c) prodej částí pozemků ppč. 1421/24, 1422/1 v k.ú.Prackovice n.L.
dle GP č.418-16/2017
• d) o pronájem pozemků p.č.163/3 a 4 v k.ú.Litochovice
• e) Smlouva ČEZ- Omexon č.smlouvy: IV-12-4014299/VB/001, 344bm ppč.1485 v
k.ú.Prackovice n.L.
6. Další žádosti:
• a) žádost rybářského svazu - vjezd a setrvání vozidel pro rybáře k Labi na ppč.
110/1 a 2 v k.ú.Litochovice n.L.
7.
Silnice:
• a) prohlášení obce - silniční vegetace podél I/30 pro ŘSD
• b) požadavek SÚS - odvodnění komunikace p.č.57/4 v k.ú. Litochovice n.L.
8. Dotace:
• a) smlouva o administraci dotace a VŘ - kaplička Litochovice (ATIKING, s.r.o.)
• b) smlouva o administraci žádosti o dotaci na SFDI - cyklostezka (Ing.T.Rak)
• c) oprava znění usnesení č.3/2017, bod 10 - DÚR cyklostezka
• f) záměr podání žádosti o dotaci do MMR DT 2 (EUROKOM Plus, s.r.o.)
9. Různé
• a) uspořádání veřejné sbírky pro člověka po úrazu
• b) úprava poplatku z pronájmu za hrobové místo
• c) aktualizace řádu veřejného pohřebiště
• d) informace o Pošta Partner v obci Prackovice n.L.
• e) zadání VŘ výstavba hasičské zbrojnice Prackovice spol.EUROKOM Plus, s.r.o.
10. Diskuse

1. Zpráva o činnosti OÚ od 24.7.-30.10.2017
Usnesení k bodu č.1:
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ, starostky a místostarosty od
24.7.-30.10.2017
2. Rozpočtové opatření č.3/2017
Usnesení k bodu č.2:
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 3/2017 beze změn

3. Směrnice č.1/2017 k provádění inventarizace majetku, příloha č.1-Plán
inventur 2017, příloha č.2-Odpisový plán
Usnesení k bodu č.3:
ZO projednalo a schvaluje Směrnici č.1/2017 o inventarizaci majetku 2017 s
přílohami
č.1 Odpisový plán, č.2 Plán inventur.

4. Údržba obecních budov
Usnesení k bodu č.4:
ZO projednalo a schvaluje následující akce do konce roku 2017 v bytovém
hospodářství a zhotovitele dle podaných nabídek:
ZO pověřuje starostku zajištěním objednávek na výše uvedené zakázky
• a) zateplení štítu v čp.137 p.Chládek, za cenu do 60 tisíc Kč.
• b) výměna oken (čp.8 chodba, byt č.4) - firma RI OKNA, a.s., Úkolky-Bzenec,
provozovna Bílina, IČ 60724862, za cenu do 60 tisíc Kč.
• c) oprava schodiště OÚ (posouzení nabídek) - firma Schody Pilous, Drahanovice,
Náměšť na Hané, IČ 04527615, za cenu do 70 tisíc Kč.
• d) Ulimex - poměrová měřidla na vodu-uzavření smlouvy.
• e) instalace zkušební solární lampy - parkoviště čp.137 (JD Rozhlasy), za cenu
cca 25 tisíc Kč.

5. Pozemky – žádosti
a)
Pronájem části pozemku p.č. 1191/5 v k.ú.Litochovice nad Labem
Usnesení k bodu č.5a):
ZO projednalo a neschvaluje záměr prodeje pozemku, ale schvaluje pronájem
nebo vyhrazení parkovacích míst na pozemku p.č.1191/5 v k.ú.Litochovice
nad Labem
b)
Zřízení VB na p.č.1210/3 v k.ú. Litochovice nad Labem
Usnesení k bodu č.5b):
ZO pověřuje starostku zajištěním smlouvy o VB-služebnosti, která bude
projednána na dalším zasedání.

c)
Prodej částí pozemků p.č.1421/24,1422/1 v k.ú. Prackovice nad
Labem
Usnesení k bodu č.5c):
ZO projednalo a schvaluje prodej částí pozemků p.č.1421/24 a 1422/1
v k.ú.Prackovice nad Labem. Za cenu 73.020,- Kč dle znaleckého posudku
vyhotoveného soudním znalcem panem Janem Moravcem č.ZP1738/2017, a
pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy se žadatelkou paní Filipovou,
Teplice.
d)
Pronájem pozemků p.č.163/3 a 163/4 v k.ú.Litochovice nad Labem
Usnesení k bodu č.5d):
ZO projednalo a schvaluje výpůjčku pozemku pro nekomerční využití za
podmínek nezničení zeleně a uvedení po skončení pronájmu do původního
stavu.
e)
Smlouva ČEZ – Omexon č. smlouvy IV-12-4014299/VB/001, 344
bm, k.ú.Prackovice n.L.
Usnesení k bodu č.5e):
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení VB-služebnosti
č.IV-12-4014299/VB/001 s ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou firmou OMEXOM
GA Energo s.r.o. Plzeň, za dohodnutou cenu 11.300,- Kč + DPH.

6. Další žádosti
a)
Žádost rybářského svazu-vjezd a setrvání vozidel pro rybáře k Labi
ppč.110/1 a 2 v k.ú.Litochovice
Usnesení k bodu č.8a):
ZO projednalo a neschvaluje vydání povolení k vjezdu a setrvání vozidel na p.č.110/1
a 110/2 v k.ú. Litochovice nad Labem k výkonu rybářského práva – dle žádosti č.j.
442/2917 (2054/17) Českého rybářského svazu, z.s.

7. Silnice
a)
Prohlášení obce – silniční vegetace podél I/30 pro ŘSD
Usnesení k bodu č.6a):
ZO pověřuje starostku podpisem prohlášení obce ohledně silniční vegetace
podél I/30 pro ŘSD.
b)
Požadavek SÚS –odvodnění komunikace ppč.57/4 v k.ú.Litochovice
n.L.
Usnesení k bodu č.6d):
ZO pověřuje místostarostu a p. Lupínka zajištěním odvodnění účelové místní
komunikace v obci Litochovice nad Labem v místě vodovodní přípojky
investorů p.Holeyšovského, p.Macha a p. Dbalého, a to svépomocí do data
pokládky asfaltového povrchu na přilehlé komunikaci III.třídy.

8. Dotace
a)
Smlouva o administraci dotace a VŘ – kaplička Litochovice nad
Labem (ATIKING, s.r.o.)
Usnesení k bodu č.7a):
ZO projednalo a schvaluje uzavření příkazní smlouvy se spol. ATIKING s.r.o.
Akci Obnova kaple sv.Jana Nepomuckého v Litochovicích dle cenové nabídky
č.399-17 na činnosti: zpracování a podání žádosti (provedeno), PD včetně
vyjádření (provedeno), VŘ na zhotovitele (realizace listopad-prosinec),
zajištění TDI (pro realizaci), závěrečné vyhodnocení akce, a to v celkové výši
60.000,-Kč + DPH.
b)
Smlouva o administraci žádosti o dotaci na SFDI – cyklostezka
Usnesení k bodu č.7b):
ZO projednalo a neschvaluje příkazní smlouvu na činnosti související s
podáním žádosti o dotaci na cyklostezku Prackovice (směr Litochovice-Malé
Žernoseky) s Ing.Tomášem Rakem, IČ: 74156179 v hodnotě 35.000,(neschvaluje v tomto znění).

c)
Oprava znění usnesení č.3/2017, bod 10 – DÚR cyklostezka
Usnesení k bodu č.7c):
ZO opravuje částku uvedenou v usnesení č.3/2017, bod 10.
ZO projednalo a schvaluje zadání zpracování dokumentace DÚR zhotoviteli
Ing. Jiří Zapletal za nabídkovou cenu 160.000,- bez DPH.

d)
Záměr podání žádosti o dotaci do MMR DT 2
Usnesení k bodu č.7d):
ZO projednalo a schvaluje podání žádosti do MMR DT2 - volnočasové aktivity
- úprava povrchu hřiště Litochovice (3.fáze, dokončení celkové rekonstrukce
hřiště Litochovice).
9.

Různé
• a) uspořádání veřejné sbírky pro člověka po úrazu
Usnesení k bodu 9a):
ZO projednalo a schvaluje uspořádání veřejné sbírky s názvem “Sbírka pro Pavlu”
pro paní Pavlu Vítovou, která se nyní nachází v tíživé životní situaci po úrazu. Finanční
prostředky budou využity na kompenzační pomůcky a usnadnění pobytu a fungování v
domácím ošetření, tj. pečovatelský materiál, zdravotní pomůcky včetně léků a
materiálu. Pro tuto sbírku bude zřízen samostatný banovní účet (číslo účtu:
115-5548440207 / 0100 vedený u Komerční banky, a.s.) a veškeré transakce z něho
budou probíhat bezhotovostní úhradou faktur za kompenzační pomůcky a další potřeby
pro péči o paní Vítovou. ZO pověřuje starostku a účetní Bc.Evu Henniche Křížovou
zajištěním a jednáním v souvislosti s tímto záměrem veřejné sbírky. Sbírka bude
zahájena po vydání schvalovacího listu Krajským úřadem Ústeckého kraje v souladu s
§7 zákona o veřejných sbírkách.

b)

Úprava poplatku za pronájem hrobového místa

Usnesení k bodu č.9b):
ZO projednalo a schvaluje nový ceník úhrad za pronájem hrobových míst (7,Kč /m2 + 50,- Kč/rok), schvaluje nové smlouvy o pronájmu upravené v
souladu s novým občanským zákoníkem
c)
Aktualizace řádu veřejného pohřebiště
Usnesení k bodu č.9c):
ZO projednalo a pověřuje starostku aktualizací Řádu veřejného pohřebiště
pro pohřebiště Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem v souladu
s novelizací zákonů, zejména zákona o pohřebnictví a občanským zákoníkem.
d)
-

Informace o Pošta Partner v Obci Prackovice nad Labem
Bod přesunut pouze do diskuse

e)

Schválení zadání VŘ na hasičskou zbrojnici

Usnesení k bodu č.7e):
ZO projednalo a schvaluje vyhlášení VŘ na Hasičkou zbrojnici. VŘ povede p.VranýEurokom plus, s.r.o.

9.

Diskuse

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

V Prackovicích n.L. dne 8.11.2017

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

