Výpis z usnesení č.1/2018
Výsledky projednávání ZO ze 1.veřejné zasedání (celkem 19.zasedání tohoto)
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v roce 2018 dne 26.2.2018
od 17 hodin v Klubáčku nad hasičskou zbrojnicí v Litochovicích nad Labem
Zapisovatelka:
Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Olejník, Miloslava Procházková
Počet zastupitelů:
7 (zastupitelstvo v plném počtu)
Hlasování pro ověřovatele:
pro 7 proti 0
Přílohou:
Pozvánka vyvěšeno-sejmuto (vyvěšena dne 14.2.2018)
Prezenční listina: ZO
Prezenční listina: občané
Rozpočtové opatření 1/2018
Začátek: 17:20 hod.
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová
Schválený programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OÚ od 13.12.2017-26.2.2018
2. Rozpočtové opatření 1/2018
3. Kulturní komise-ukončení členství, noví členové, plán kulturních akcí
4. Strategický plán rozvoje obce
5. Kaplička, VŘ, harmonogram, zhotovitel + SoD
6. Požární zbrojnice, VŘ, harmonogram, zhotovitel + SoD, žádost o dotaci na
automobil pro hasiče.
7. VP na projektové dokumentaci sociální bydlení, OYE Ateliér
8. VŘ MŠ Brouček-zasklení vestibulu-výběr zhotovitele, SoD
9. Pronájem pozemků u Labe od PÚ ČR
10. Příspěvek obce do sbírky pro Pavlu
11. Žádost do POV ÚK –sál KD Litochovice (topení, podlaha)
12. Cyklostezka inženýrská činnost
13. Cyklostezka –žádost od Fondu Ústeckého kraje o fin. pomoc – PD
14. Smluvní dokumentace Pošta Partner, harmonogram prací
15. Věcná břemena - kabelizace obce Prakovice n.L., Zásady zřizování
věcných břemen + Ceník
16. VŘ náprava škod na kanalizaci – PD, VŘ, harmonogram
17. Doplnění protipovodňového varovného systému, SoD
18. SoD na dokumentaci k dostavbě a rekonstrukci kabin (Ing. Maňásek)
19. Přistoupení k memorandu o spolupráci (Serviso)
20. Návrh na rozdělení hosp. výsledku MŠ Brouček
21. Odměňování zastupitelů dle nařízení vlády k 1.1.2018
22. Různé
23. Diskuse

1.

Zpráva o činnosti OÚ od 13.12.2017-26.2.2018
- 21.2.2018 proběhl audit KÚ ÚK (bez chyb a nedostatků),
(pochvala paní účetní Bc.Evě Henniche Křížové a pokladní)
- 17.2.2018 se uskutečnil dětský maškarní bál
- proběhly kontroly FV a KV
- jsou podány žádosti o dotace (KD Litochovice – podlaha,
vytápění ) a další
- bylo požádáno o územní rozhodnutí na cyklostezku
- územní plán – fáze dopracování dle územní studie odsouhlasené
CHKO a dle aktuálního stavu
- došlo k zaměření prostor na poště pro případnou rekonstrukci při
přechodu na Pošta Partner
- další rozsáhlé informace uvedeny ve Zpravodaji – Přílohou č.1
Usnesení k bodu č.1:
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ, starostky a místostarosty od
13.12.2017 do 26.2.2018

2.

Rozpočtové opatření 1/2018
Usnesení k bodu č.2:
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 1/2018 beze změn.
ZO stanovuje dotaci na provoz klubů a organizování sportovních akcí a
akcí pro veřejnost pro zapsané spolky působící v obci formou
Veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Prackovice ve výši 40 tisíc.
TJ Litochovice + Veverčata se bude projednávat na dalším zasedání obce.

3.

Kulturní komise
Usnesení k bodu č.3:
ZO beze na vědomí ustanovení nových členů kulturní komise
(předsedkyně Bc. Andrea Honová, členové: Kateřina Dbalá, Ota
Šmrha, Miloslava Procházková, Renata Melničenková).

4.

Strategický plán rozvoje obce
Usnesení k bodu č.4:
ZO projednalo a schvaluje návrh strategického rozvoje obce na
období 2018-2022 (vyvěšeno na webu, na obecním úřadě).

5.

Kaplička, VŘ , harmonogram, zhotovitel + SoD
Usnesení k bodu č.5:
ZO bere na vědomí stav přípravy VŘ na kapličku.

6.

Požární zbrojnice, VŘ, harmonogram, zhotovitel + SoD, žádost o
dotaci na automobil pro hasiče
Usnesení k bodu č.6:
ZO bere na vědomí stav přípravy VŘ na hasičárnu.

ZO schvaluje podání žádosti v rámci programu na pořízení
hasičského auta s kofinancováním obce do 20 % z celkové
pořizovací ceny vozu (z dotace GŘ HZS + Krajské HZS).
7. VP na projektové dokumentaci sociální bydlení, OYE Ateliér
Usnesení k bodu č.7:
ZO projednalo a schvaluje navýšení celkové ceny za projektovou
dokumentaci na sociální bydlení o 36 tisíc z důvodu – změna
projektu před dokončením (přístavba KD Litochovice) –
zpracování současného stavu, zaměření atd..
8. VŘ MŠ Brouček – zasklení vestibulu – výběr zhotovitele, SoD
Usnesení k bodu č.8:
ZO projednalo a souhlasí s výběrem firmy Okna Jurčík pro zakázku
zasklení vestibulu v MŠ Brouček, Prackovice nad Labem 25, dle
přiloženého zaměření za cenu 41 tisíc Kč vč.DPH.
9. Pronájem pozemků u Labe od PÚ ČR
Usnesení k bodu č.9:
ZO projednalo a schvaluje pronájem pozemků p.č.104, 105, 106,
107, 108, 109, 110/3, 110/4, 111, 112 v k.ú. Litochovice nad Labem
od Státního pozemkového úřadu za účelem užívání a údržby těchto
pozemků za částku 500,- Kč/rok.
10. Příspěvek obce do sbírky pro Pavlu
Usnesení k bodu č.10:
ZO projednalo a schvaluje vyčlenění částky 20 tisíc Kč za účelem
úhrady služeb a péče nehrazené pojišťovnou, a které nelze hradit
ani ze sbírky pro Pavlu.
11. Žádost do POV ÚK-sál KD Litochovice nad Labem
(topení,podlaha)
Usnesení k bodu č.11:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu podlahy, stěn,
vytápění a elektroinstalace na sále KD Litochovice nad Labem do
POV ÚK.
12.
Cyklostezka- inženýrská činnost
Usnesení k bodu č.12:
ZO projednalo a schvaluje nabídku na inženýrskou činnost
k získání územního rozhodnutí (IČ DÚR) zhotovitele Ing. Jiřího
Zapletala za cenu 120 tisíc Kč.
13.
Cyklostezka- žádost do Fondu Ústeckého kraje o finanční
pomoc-PD
Usnesení k bodu č.13:

ZO schvaluje podání žádosti o finanční pomoc pro zpracování DSP,
RD, včetně inženýrské činnosti do Fondu Ústeckého kraje.
14. Smluvní dokumentace Pošta Partner, harmonogram prací
Usnesení k bodu č.14:
ZO bere na vědomí návrh smlouvy o zajištění služeb pro Českou
poštu Pošta Partner. Harmonogram prací představí na dalším
zasedání.
15. Věcná břemena - kabelizace obce Prakovice n.L., Zásady
zřizování věcných břemen + Ceník
Usnesení k bodu č.15:
ZO projednalo zásady zřizování VB omezující vlastnické právo
k nemovitým věcem a schvaluje návrh těchto zásad jako vnitřní
směrnici obce 1/2018.
ZO pověřuje starostku obce na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí VB dle zásad schválené vnitřní směrnicí obce 1/2018
s firmou Omexon pro ČEZ v rámci kabelizace obce Prackovice n.L.
II.fáze.
16. VŘ náprava škod na kanalizaci – PD, VŘ, harmonogram
Usnesení k bodu č.16:
ZO bere na vědomí harmonogram postupu prací při nápravě škod
na vodohospodářské infrastruktuře-oprava poškozené kanalizace,
výtlačných řádů a přečerpávacích stanic.
17. Doplnění protipovodňového varovného systému , SoD
Usnesení k bodu č.17:
ZO bere na vědomí oslovení obou subjektů na realizaci projektu
Doplněné lokálního protipovodňového systému a digitálního
povodňového plánu pro obec Prackovice nad Labem (JD Rozhlasy,
Bártek Rozhlasy).
18. SoD na dokumentaci k dostavbě a rekonstrukci kabin
Usnesení k bodu č.18:
Jako vlastník fotbalových kabin ZO projednalo a schvaluje
uzavření trojstranné smlouvy SoD na projektovou dokumentaci ve
stupni stavebního povolení v ceně 170 tisíc Kč. ZO se zavazuje
uzavřít veřejnoprávní smlouvu s TJ Sokol Prackovice na částku
200 tisíc Kč, která bude účelově využita na úhradu výše uvedené
projektové dokumentace (170 tisíc,-), na poplatek za územní
rozhodnutí v ceně 20 tisíc Kč a stavební povolení v ceně 10 tisíc
Kč. Finanční prostředky budou TJ Sokol Prackovice poukázány na
podúčet zřízený za účelem přijetí dotace od MŠMT na dostavbu a
rekonstrukci fotbalových kabin účet č. 000019-0882122359/0800
vedený u české spořitelny. Ke smlouvě budou přiloženy veškeré

doklady týkající se zřízení účtu zapsaného spolku TJ Sokol
Prackovice.
19. Přistoupení k memorandu o spolupráci (Serviso)
Usnesení k bodu č.19:
ZO projednalo a schvaluje přistoupení k memorandu o spolupráci
v rámci projektu Zpracování místního akčního plánu vzdělávání
pro ORP Lovosice CZ. 02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000713.
20. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Brouček
Usnesení k bodu č.20:
ZO projednalo a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2017 v celkové výši 55.221,91 Kč, z toho 25 tisíc Kč ve
prospěch fondu odměn a 30.221,91 Kč ve prospěch rezervního
fondu.
21. Odměňování zastupitelů dle nařízení vlády k 1.1.2018
ZO se rozhodlo neměnit dosavadní výši odměn neuvolněných členů
zastupitelstva, výborů, komisí a jejich předsedů.
22.
Různé
23.
Diskuse
Dotaz p. Lopata: voda? Udělal se hydrant na pitnou vodu. Mohli
jsme mít vlastní z jezírek.
Odpověď místostarosta: v jezírkách je stejná voda, jako přitéká teď
do kohoutků, ústecká voda.
Dotaz p. Pešek: bude pošta doopravdy pro lidi, a ne bufet?
Odpověď starostka: samozřejmě bude pro lidi, žádný bufet. Jen
budeme chtít rozšířit sortiment, třeba o cigarety, knížky,
papírenské potřeby atd. Pošta si na sebe musí aspoň částečně
vydělat.
Konec : 19:20 hod.
Zápis vypracován dne 28.2.2018 Kateřina Šebová

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

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

