Usnesení č.3/2012
z 3.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad
Labem konaného v roce 2012 dne 16.5.2012 v ZŠ v
Prackovicích n.L.
Pozvánka vyvěšena dne 20.4.2012 na úředních deskách a na
webu www.prackovice-litochovice.cz
Zapisovatelka: Alena Šímová - nastupující na pozici
asistentky, Kateřina Šebová předávající tuto funkci
Odborný poradce: Bc.Eva Křížová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří
Přítomni 4 zastupitelé, 1 nepřítomen ze zdravotních důvodů omluven, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Schválen a doplněn návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 22.2.2012 do 16.5.2012
2. Závěrečný účet obce Prackovice nad Labem za rok 2011
3. Výběrové řízení na projekt obnova osvětlení v obcích
Prackovice-Litochovice n.L.
4. Výběrové řízení na projekt Komunikace pro parcely Nad
rybníčkem
5. Opětovné podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD
Litochovice n.L. do MAS České středohoří
6. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybudování
Víceúčelového vzdělávacího a volnočasového zařízení v bývalé
ZŠ Prackovice n.L.
7. Souhlas s podáním žádosti a zpracováním projektu Obnova
rozhlasu v obcích Prackovice a Litochovice
8. Projednání a souhlas s opravami příspěvkové organizace MŠ
Brouček
9. Projednání žádosti o proplacení soukromé investice v domě č.p.
8 Prackovice
10. Schválení investičních akcí bytového hospodářství
11.Různé

a) Návrh na projednání a schválení památníků a drobných
sakrálních staveb v obcích Prackovice nad Labem a Litochovice
nad Labem za historické stavby kulturního dědictví:
b) Zaplacení odpadu v obci Lovečkovice - Zdeňka Škopková
c) - doplněno do původního návrhu
DPČ: kontrola a zabezpečení plynových kotlů v době topné
sezóny - p.Bartůšek
12. Diskuse
Bod 1: Zpráva o činnosti OU za období od 22.2.2012 do
16.5.2012
Usnesení k bodu 1:
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OU a starostky za období od
22.2.2012 do 16.5.2012 - (viz Příloha 1).
Bod 2: Závěrečný účet obce Prackovice nad Labem za rok 2011
Usnesení k bodu 2:
ZO schvaluje přednesený závěrečný účet obce Prackovice nad
Labem za rok 2011 tak, jak byl vyvěšen a přednesen bez výhrad. (viz Příloha 2)
Bod 3: Výběrové řízení na projekt obnova osvětlení v obcích
Prackovice-Litochovice n.L.
Usnesení k bodu 3:
ZO schvaluje doporučení výběrové komise uzavřít smlouvu o dílo
na výměnu a instalaci úsporného osvětlení v obcích PrackoviceLitochovice s firmou Kabelspoj, s.r.o., Praha
Doplnění: Původní projekt obce na rekonstrukci VO z r.2002
bude ve spolupráci s touto firmou přepracován, budou doplněny
další lampy v Prackovicích a v Litochovicích (viz Příloha 3)

Bod 4: Výběrové řízení na projekt Komunikace pro parcely Nad
rybníčkem
Usnesení k bodu 4:
ZO na základě poptávky 4 firem schvaluje zadání vyhotovení
projektu zpevněné komunikace k 6 novým rodinným domům nad
Rybníčkem společnosti EMSTAV, s.r.o., Na popluží 11, 400 01
Ústí nad Labem 400 01 za nabídkovou cenu 67.200 s DPH
(nabídka firmy - viz Příloha 4).
Bod 5: Opětovné podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD
Litochovice n.L. do MAS České středohoří
Usnesení k bodu 5:
ZO bere na vědomí opětovné podání žádosti o dotaci na
rekonstrukce KD Litochovice.
Bod 6: Souhlas s využitím školy na Víceúčelové vzdělávací a
volnočasové zařízení.
Souhlas s budoucím podáním žádosti o dotaci na vybudování
Víceúčelového vzdělávacího a volnočasového zařízení v bývalé
ZŠ Prackovice n.L.
Usnesení k bodu 6:
ZO souhlasí s využitím školy na Víceúčelové vzdělávací a
volnočasové zařízení.
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybudování
Víceúčelového vzdělávacího a volnočasového zařízení v bývalé
ZŠ Prackovice n.L.
Bod 7: Souhlas s podáním žádosti a zpracováním projektu Obnova
rozhlasu v obcích Prackovice a Litochovice
Usnesení k bodu 7:

ZO souhlasí s podáním žádosti a zpracováním projektu Obnova
rozhlasu v obcích Prackovice a Litochovice, přičemž navržená
dotace z programu protipovodňových opatření by měla činit 90%.
Bod 8: Projednání a souhlas s opravami příspěvkové organizace
MŠ Brouček
Usnesení k bodu 8:
ZO projednalo a souhlasí s navrhovanými opravami příspěvkové
organizace MŠ Brouček dle dodané přílohy. (- plánované opravy
MŠ a jejich rozpočty - viz Příloha 5)
Bod 9: Projednání žádosti o proplacení soukromé investice v
domě č.p.8 Prackovice
Návrh usnesení k bodu 9 - nepřijat:
ZO projednalo žádost manželů Havlových o proplacení soukromé
investice v domě č.p.8 Prackovice n.L., a to ve výši 23.440,- Kč.
Změněné znění - schválené Usnesení k bodu 9:
ZO znovu projednalo žádost manželů Havlových o proplacení
soukromé investice ve výši 23.440,- Kč v domě čp.8 Prackovice
nad Labem, a tímto se výjimečně promíjí opožděné podání žádosti
o provedení opravy (výměny oken) a souhlasí s jejím proplacením
v plné výši.
Bod 10: Schválení investičních akcí bytového hospodářství
Usnesení k bodu 10:
ZO projednalo a schvaluje následující investiční akce v rámci
bytového hospodářství:
Oprava střechy č.p.41
Výměna oken č.p.8 Litochovice n.L.
Oprava obecní stodoly
Drobné opravy dle potřeby

11. Různé
a) Návrh na projednání a schválení památníků a drobných
sakrálních staveb v obcích Prackovice nad Labem a Litochovice
nad Labem za historické stavby kulturního dědictví:
- Kaplička Litochovice
- Památník padlých z 1.sv.války Litochovice
- Morový sloup za Motorestem Litochovice
- Kaplička v polích nad Litochovicemi
- Křížek u Psince Prackovice
- Křížek na rozcestí do lomu Prackovice
- Křížek u Salaše - směr D.Zálezly
Usnesení k bodu 11 a):
ZO prohlašuje výše uvedené památníky a drobné sakrální stavby
za památky kulturního dědictví.
b) Zaplacení odpadu v obci Lovečkovice - Zdeňka Škopková
Usnesení k bodu 11 b):
ZO bere na vědomí skutečnost, že p.Zdeňka Škopková je
přihlášena k placení za KO v obci Lovečkovice, kde se v současné
době zdržuje, tudíž je osvobozena od poplatku za KO v obci
Prackovice n.L.
c)Dohoda o pracovní činnosti: kontrola a zabezpečení plynových
kotlů v době topné sezóny - p.Bartůšek
Usnesení k bodu 11 c):
ZO schvaluje uzavření DPČ s p. Bartuškem čp1- kontrola a
zabezpečení plynových kotlů na částku 1400,- Kč/rok.

Úkoly do dalšího zasedání:
- rozmístění odpadkových košů u šaten fotbalistů a odvézt
odpadky z prostor u fotbalového hřiště (Dědina)
- srovnat navážky hlíny pod fotbalovým hřištěm - u schodů,
vysít trávník (Lupínek + Dědina)
- vhodnější umístění kontejnerů pro chataře mezi obcí
Prackovice a Litochovice z důvodu přehlednosti vozovky
(Dědina)
- oprava kanálu naproti čp. 13 Prackovice nad Labem (?)
- dosekání neposekaných ploch (p. Poláková)
- podat oficiální stížnost ČD na nepořádek na nádraží
Prackovice n/L (starostka)
- upravit cestu okolo Labe z Prackovic do Litochovic
(podemletí) - požádat Povodí Labe (místostarosta)
V Prackovicích nad Labem dne 23.5.2012

Mgr. Andrea Svobodová Křešová
starostka

Ladislav Svoboda
místostarosta

Ověřovatelé zápisu
Jiří Dolejš

Martin Vágner

