Výpis z usnesení č.2/2018
Výsledky projednávání ZO ze 2.veřejné zasedání (celkem 20.zasedání tohoto)
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v roce 2018 dne 16.4.2018 od 17
hodin v pohostinství Koruna v Prackovicích nad Labem
Zapisovatelka:
Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Miloslava Procházková, Michal Lupínek
Počet zastupitelů:
7 (zastupitelstvo v plném počtu)
Přílohou:
Pozvánka vyvěšeno-sejmuto (vyvěšena dne 8.4.2018)
Prezenční listina: ZO
Prezenční listina: občané
Rozpočtové opatření 2/2018
Začátek: 17:00 hod.
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová

Schválený program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zpráva o činnosti od 26.2.2018-16.4.2018
Rozpočtové opatření 2/2018
Zřízení organizačních složek obce - keramika, rybáři, turistický kroužek
Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro obec a MŠ
Hasičárna - výběrové řízení (harmonogram, uchazeči)
Kaplička - výběrové řízení (harmonogram, uchazeči)
Doplnění digitálního povodňového plánu (rozhlasy) - SoD s dodavatelem
Prodej ppč. 1171/4, 1171/5 k.ú.Litochovice n.L. ( kolem D8 pro ŘSD)
Zřízení služebnosti ppč. 1171/1 k.ú.Litochovice n.L. ( kolem D8 pro ŘSD)
Smluvní dokumentace Pošta Partner, harmonogram prací
Náprava škod na kanalizaci - PD, VŘ, harmonogram
Různé a) závazek dofinancování částky na rekonstrukci kabin
b) věcné břemeno MARTIA
c) žádost p.Veverka - přístřešek na auto
13. Diskuse
1. Zpráva o činnosti OÚ od 13.12.2017-26.2.2018
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti.
2. Rozpočtové opatření 2/2018
Usnesení k bodu č.2:
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 2/2018 bez výhrad.
3. Zřízení organizačních složek – keramika, rybáři, turistický kroužek
Usnesení k bodu č.3:
ZO projednalo a tímto ustanovuje organizační složky obce zřizovacími
listinami 1/2018 Keramický kroužek, 2/2018 Rybářský kroužek, 3/2018
Turistický kroužek. Součástí zřizovací listiny je i soupis majetku propůjčený
obcí pro fungování dané organizační složky.

4. Implementace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů pro obec a
MŠ
Usnesení k bodu č.4:
ZO bere na vědomí objednávku na analýzu a pověřence dle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, a to za ceny pro obec 9000,- + 600,-Kč/měs, a pro
MŠ 9000,- + 900,- Kč/měs. Smlouva na pověřence se uzavírá na dobu určitou
na jeden rok.
5. Hasičárna – VŘ (harmonogram, uchazeči)
Usnesení k bodu č.5:
Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s čl. C.3. o zrušení výběrového řízení
ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Požární zbrojnice
Prackovice nad Labem", ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, dle Vnitřní směrnice obce Prackovice nad
Labem č. 1/2015 „o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(aktualizace)“ čl. 6, v souladu s dokumenty „Zásady pro poskytování
účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky
SDH“ a „Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro
jednotky SDH obcí, č.j. MV-120920-1/OPF-2.
ZO rozhodlo o vyhlášení nového VŘ s oslovením stavebních firemS-BAU,
Stavchem, Perfekt BV, Sdružení řemeslníků pana Šaška.
6. Kaplička – VŘ (harmonogram, uchazeči)
Usnesení k bodu č.6:
ZO rozhodlo o zrušení VŘ
ZO vyhlašuje nové VŘ dne 17.4.2018, oslovení firem: Ing.Jaromír Křivohlavý,
Petr Paťcha, AMA s.r.o., S-Bau.
7. Doplnění digitálního povodňového plánu (rozhlasy) – Sod
s dodavatelem
Usnesení k bodu č.7:
ZO schvaluje uzavření smlouvy na Doplnění digitálního povodňového plánu
pro obec Prackovice nad Labem s VOP Dolní Bousov s.r.o.-aktualizace dat
v systému POVIS – naplnění databáze evidence varovných informačních
systémů a činnosti s tím spojené za 27.830,- Kč vč. DPH a JD Rozhlasy s.r.o.,
Vigantice Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, (6
venkovních přijímačů a vybavení) za 209.911,- Kč vč DPH na základě
průzkumu trhu.
8. Prodej pozemků p.č.1171/4, 1171/5 k.ú. Litochovice nad Labem
(kolem D8 pro ŘSD)
Usnesení k bodu č.8:
ZO schvaluje prodej částí pozemků 1171/4 (104 m2) a 1171/5 (24 m2) v k.ú.
Litochovice nad Labem vzniklých oddělením od pozemku p.č.1171/1
v k.ú.Litochovice nad Labem za účelem výstavby a údržby částí
odvodňovacího systému (obslužné plochy u D8 ) za cenu 12.800,- Kč. Záměr
prodeje pozemků byl na úřední desce vyvěšen dne 22.2.2018 do 9.4.2018.

9. Zřízení služebnosti ppč. 1171/1 k.ú. Litochovice nad Labem (kolem D8
pro ŘSD)
Usnesení k bodu č.9:
ZO projednalo a schvaluje zřízení služebnosti – VB na pozemku p.č.1171/1
v k.ú. Litochovice nad Labem (odvodňovací žlab o velikosti 7 m2 na D8 za
120,- Kč).
10. Smluvní dokumentace Pošta Partner, harmonogram prací
Usnesení k bodu č.10:
ZO projednalo a odkládá smluvní dokumentaci pro zřízení smluvního vztahu
s Českou poštou pro spolupráci v rámci Pošta Partner na dobu neurčitou.
11. Náprava škod na kanalizaci – PD, VŘ, harmonogram
Usnesení k bodu č.11:
ZO schvaluje zahájení VŘ na zhotovitele akce Náprava škod na kanalizační
infrastruktuře - Oprava kanalizačních řádů, doba plnění max.20 měsíců,
záruční doba 60 měsíců, částka opravy nepřesahuje 6 mil. Osloveny budou
firmy: ERKA, PATOK, TRASKO bvt.
12.Různé:
12a) Závazek dofinancování částky na rekonstrukci kabin
Usnesení k bodu č.12a):
ZO se zavazuje na dofinancování částky pro kofinancování v rámci dotace
MŠMT Rekonstrukce a rozšíření kabin TJ Sokol Prackovice ve výši dle
výsledku VŘ a uzavřené SoD. VŘ bude probíhat v následujících dnech,
zadavatelem VŘ je TJ Sokol Prackovice, zástupci obce budou členy výběrové
komise.
12 b) věcné břemeno MARTIA
Usnesení k bodu č.12b):
ZO projednalo a schvaluje zřízení služebnosti – smlouvy o VB na pozemku p.č.
1214/9 v k.ú. Litochovice nad Labem o rozloze cca 2m2 za jednorázovou
úplatu 1000,- Kč bez DPH (1210,- s DPH) ve prospěch ČEZ prostřednictvím
společnosti Martia.
12c) žádost p.Veverka - přístřešek na auto
Usnesení k bodu č.12c):
ZO projednalo a souhlasí za podmínek souhlasu nájemníků, pronájmu
pozemku vyhrazeného stání a po odstranění stavby uvedení místa do
původního stavu. Výstavba bude povolena po dokončení povrchu parkoviště
obcí.
13. Diskuse (viz příloha)

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

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

Příloha 1.:
1.

Zpráva o činnosti od 26.2.2018-16.4.2018:

- dokončena ČOV, administravně se připravuje spuštění do zkušebního provozu

(provozní řády, projekt skutečného provedení, žádost na MěÚ vodoprávní),
dochází k úpravě ploch a příjezdové komunikace

- příprava druhé části nápravy škod na základě monitoringu - oprava

kanalizačních řadů (výměna šachet, potrubí, výtlaků, sanace poškozených míst
atd.) - duben VŘ, květen schválení zhotovitele, realizace do konce října.

- příprava realizací dalších projektů - kaplička, hasičárna, rozhlasy, kabiny rekonstrukce a rozšíření - se zahájením cca v květnu 2018.

- dokončují se projekty pro sociální bydlení - získávání stanovisek a podmínek
pro stavební povolení, termín podání žádosti o dotaci v červnu 2018.

- Připravují se podklady pro kabelizaci obce Prackovice (obec využije tento
projekt pro zavedení zbývajících lamp VO do země)

- Velikonoční tvoření, nábor mladých fotbalistů, Ukliďme Česko (v Prackovicích

velmi bídná účast 9 lidí, Litochovice 39 lidí - 22 dětí a 17 dospělých), zájezd do
divadla k MDŽ, chystají se čarodějnice, stavění májky.

- svoz nadměrného odpadu
- zahájení zeleného místa - úprava komunikace
- bude provedeno asfaltování před obchodem v Prackovicích i v Litochovicích (v
rámci dobrých vztahů se SÚS při opravách silnice 1.třídy serpentýny
Litochovice)

13. Diskuse
p.Lopata: jednání s poštou úplně zrušíte? Paní pošťačce končí v červnu
smlouva.
p.Lupínek: poštu zavřít nemůžou. Jednání odložíme.
Starostka: mluvila jsem z nadřízenou paní Šeflové a řekla jí, že bychom
si paní Šeflovou rádi nechali. To samé jsem řekla i jí. Zajedeme se také
podívat do obcí kde už Pošta Partner funguje
p.Bartoš: kam poteče voda z komunikace k ČOV, když bude pršet?
Místostarosta: tam kam předtím, do zeleného pásu
p. Bartoš: asfalt, co je udělaný, je nakloněný k baráku
p.Lupínek Antonín: cesta nad hřištěm, viděli jste jak je udělaný kufr?
Kontroluje to vůbec někdo?

Místostarosta: to není nová komunikace, pouze se vyspravují díry,
poškození po stavbě.
p.Nytl: povrch u hospody? Hlídá někdo odvod vody? Aby tam zase
voda nestála. Aby to udělali lépe.
Starostka: povrch zhotovuje firma COLAS, jsou to odborníci, najímá si je
SÚS, vědí dobře, co dělají.
p.Lupínek Antonín: veřejné osvětlení už je v zemi, proč ho jen
nenapojíte?
Starostka: kabely nejsou zaizolované a jsou staré 16 let. Co máme
zkušenosti z předchozích projektů, většinou bylo vhodnější položit nový
kabel, ty stávající jsou nepoužitelné.
p.Nytl: Kaplička v Litochovicích má projekt? Proč stojí tolik peněz? Je
to památka?
Starostka: Ano, projekt má a je to památka chráněná státem. Opravu
hlídají památkáři a osloveny byly firmy, které mají zkušenosti
s památkově chráněnými stavbami.
p.Matoušková: budu mít dole u svého domu také lampu?
Starostka: ano lampu i rozhlas, a hlavně koše na odpadky.
p.Nytl: proč se u hlavní silnice nepořídí koše
Starostka: máme v plánu udělat koše ekonomické a vlastní výroby.
Budou vyrobeny z odložených pneumatik, děti je pomalují, budou těžké
a snad je nikdo neukradne.

