Výpis z usnesení č.4/2018
Výsledky projednávání ZO ze 4.veřejné zasedání (celkem 22.zasedání tohoto)
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v roce 2018 dne 1.8.2018 od
17:30 hodin v hospodě Na statku v Prackovicích nad Labem
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Prezenční listina: ZO
Prezenční listina: občané
Vyvěšeno: 24.7.2018
Začátek: 17:30 hod.
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová
Ověřovatelé zápisu: Miloslava Procházková, Vladimír Svoboda
Počet zastupitelů: 7
Omluveni: 0
Schválený program zasedání se změnami oproti vyvěšené verzi:
1. Zpráva o činnosti OÚ od 27.6. – 1.8.2018
2. Rozpočtové opatření 4/2018
3. Posouzení nabídek na zpracování PD, vč. inž.činnosti –kabelizace VO
Prackovice – uzavření smlouvy na PD dle nabídky s firmou Omexom
4. ČEZ zastoupený firmou Omexom-smlouvy o smlouvě budoucíkabelizace obce I. a II. etapa
5. Fotbalové kabiny hřiště Prackovice – smlouva s TDI
6. Výsledek VŘ „Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště
Litochovice, SoD
7. Výsledek VŘ „Hasičská zbrojnice Prackovice, SoD, podmínky,
dodatek, TDI, harmonogram prací
8. Prodej pozemku ppč.904/7 v k.ú. Prackovice nad Labem
9. Záměr prodeje části pozemku ppč.1188/2 v k.ú. Litochovice nad
Labem (předzahrádka 65m2)
10.Různé
a) Mimořádná odměna hasičům
b) Odměna pro MŠ Brouček
c) Bytová komise - přidělení bytu
d) Nevyužití dotace ÚK z fondu vodního hospodářství-smlouvy č.16/
SML4444/SoPD/ZPZ-na realizaci projektu „Prodloužení výtlaku
z ČS 8“
e) Cena za zapůjčení pivního setu stůl+2 lavice
11. Diskuse

1. Zpráva o činnosti OÚ od 27.6. – 1.8.2018
Usnesení k bodu č.1:
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ od 27.6.-1.8.2018
Příloha č. 1 zápisu
2.Rozpočtové opatření 4/2018
Usnesení k bodu č.2:
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 4/2018 bez připomínek
3.Posouzení nabídek na zpracování PD, vč.inž.činnosti-kabelizace VO
Prackovice – uzavření smlouvy na PD dle nabídky s firmou Omexom
Usnesení k bodu č.3:
ZO projednalo a schvaluje nabídku firmy Omexom na zpracování PD –
kabelizace VO v obci Prackovice nad Labem vč. rozšíření o cca 20 lamp
za 122 tisíc bez DPH. Dodání PD únor 2019.
4. ČEZ zastoupený firmou Omexom – smlouvy o smlouvě budoucí –
kabelizace obce I. a II. Etapa
Usnesení k bodu č.4:
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvách budoucích se
společností ČEZ prostřednictvím firmy Omexom, a to: I.etapa 54.550,Kč za 988 bm, a II. Etapa 33.230,- Kč za 540 bm.
5. Fotbalové kabiny hřiště Prackovice – smlouva TDI dle VŘ
Usnesení k bodu č.5:
ZO projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu technického dozoru
investora na akci „Rekonstrukce rozšíření fotbalových kabin“ s panem
Jaroslavem Holingerem za cenu 36.300,- Kč vč.DPH.
6. Výsledek VŘ „Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště
Litochovice nad Labem, SoD
Dotaz p.Olejník: jaký bude povrch? Děti by chtěly využít hřiště i v zimě
na kluziště (mantinely)
starostka: takto ho využít nelze, pro kluziště je nutno nepropustný
povrch, ještě dořešíme možnosti
Usnesení k bodu č.6:
ZO projednalo a schvaluje výsledy VŘ ve veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce „Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště
v Litochovicích 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 zakázek malého rozsahu
(aktualizace) čl.5. Nejvýhodnější nabídka od firmy: S-Bau Bohemia spol.
s r.o., IČ 25484478, nabídková cena 398.389,84 Kč vč.DPH.
ZO pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: SBau Bohemia spol. s.r.o.
ZO pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem.

7. Výsledek VŘ „Hasičská zbrojnice Prackovice nad Labem, SoD,
podmínky, dodatek, TDI, harmonogram
-Bod vynechám z projednávání
8. Prodej pozemku ppč.904/7 v k.ú. Prackovice nad Labem
Usnesení k bodu č.8:
ZO projednalo a schvaluje prodej pozemku ppč. 904/7 v k.ú. Prackovice
nad Labem za cenu znaleckého posudku 60.820,- Kč M.Lupínkovi,
Prackovice. Kupující hradí náklad za zpracováním znaleckého posudku,
daň z nemovitosti, poplatek za vklad do KN a další administrativní
náklady související s prodejem a převodem nemovitosti. Záměr prodeje
byl nově vyvěšen od 28.6.2018.
9. Záměr prodeje části pozemku ppč.1188/2 v k.ú. Litochovice nad
Labem
Usnesení k bodu č.9:
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1188/2 v k.ú.Litochovice nad
Labem.
ZO rozhodlo prozatím o bezúplatném užívání tohoto pozemku.
10. Různé
a) mimořádná odměna hasičům
Usnesení k bodu č.11a):
ZO projednalo a schvaluje mimořádnou odměnu členům JSDH, kteří se
podíleli na likvidaci rozsáhlého požáru v katastrech od Dolních Zálezel
po Lhotku nad Labem.
b) odměna pro MŠ Brouček
Usnesení k bodu č.11b):
ZO projednalo a schvaluje mimořádnou odměnu pro zaměstnance MŠ
Brouček.
c) bytová komise
Usnesení k bodu č.11c):
ZO schvaluje přidělení bytu panu Janu Kunertovi v čp. 137
d) nevyužití dotace ÚK z fondu vodního hospodářství – smlouvy č.16/
SML4444/SoPD/ZPZ – na realizaci projektu „ Prodloužení výtlaku
z ČS 8“
Usnesení k bodu č.11d):
ZO bere na vědomí nevyužití dotace ÚK z fondu vodního hospodářství dle
smlouvy č.16/SML4444/SoPD/ZPZ – na realizaci projektu „ Prodloužení
výtlaku z ČS 8“.
11.Diskuse
p. Dlouhý Tomáš: jak to vypadá s parkovištěm u obchodu. Nedá se tam
parkovat. Vietnamec blokuje celé parkoviště.
odpověď p.Lupínek Michal: navrhuji, pronajmout parkovací místo nebo
dát úplný zákaz stání

p.Nytl: až budete dělat VO, nezapomeňte na samostatný kabel na
stromeček
p.Soukupová: budou odpadkové koše po obci?
odpověď starostka: ano budou. Část z nich už je vyrobená. Umístíme je do
konce srpna.
p.Procházková: byla by možnost umístit i koše pro pejskaře?
odpověď starostka: o tom jsme zatím neuvažovali
p.Hauser: proč neumístíte na obecní úřad kamery?
odpověď p.Svoboda Vladimír: použití záznamu je protiprávní
odpověď p.Hauser: pro vlastní potřebu to snad lze
odpověď p.Lupínek Michal: vydáme vyhlášku na rušení nočního klidu a
úklidu nepořádku na veřejném prostranství
p.Olejníková: kdy ořežete dřeviny v zatáčce z Litochovic na Chotiměř?
(jedná se o pozemek starostky, z plotu prorůstají křoviny)
odpověď starostka: ano, vezmu si dovolenou a ořežu to
odpověď p.Svoboda Vladimír: znáte vyhlášku o vegetačním klidu?
odpověď p.Hauser: na ostříhání větví, které brání v průjezdu a ohrožují,
se vegetační klid nevztahuje
HLUK
p.Soukupová: existuje vyhláška na údržbu vlastního pozemku?
Odpověď starostka: vyhláška není třeba, je to povinnost ze zákona,
v případě nesrovnalostí řeší se občansko-právním sporem.
Konec : 19:05 hod.
Zápis vypracován dne 3.8.2018 Kateřina Šebová

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

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

