Usnesení č.4/2012
ze 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem
konaného v roce 2012 dne 20.6.2012 v 18 hodin
v Klubáčku v Litochovicích nad Labem.
Pozvánka na zasedání vyvěšena dne 12.6.2012 na úředních deskách a na webu
Zapisovatelka: Alena Šímová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Dolejš, Martin Vágner
Odborná asistence: Bc. Eva Křížová, účetní obce
Počet přítomných zastupitelů 4, 1 nepřítomen, omluven, zastupitelstvo je
usnášeníschopné

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 17.5.2012 do 20.6.2012 + kontrola úkolů z
minulého zasedání
2. Přidělení bytu č.5 v č.p.1 Prackovice nad Labem (Lenka Imbrová, ul.Národní
fronty, Dolní Zálezly)
3. Výsledek poptávkového řízení - výměna oken v č.p.8, Litochovice n.L.
4. Projednání žádosti o uvolnění sponzorského daru posádce truck trialového
sportovního speciálu 414 (Josef Lopata, Petr Chovanec)
5. Projednání žádosti TJ Litochovice o úhradu roční pojistky na chatu otužilců z
důvodu značné škody způsobené vykradením
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č.
IV-12-4010995/P001 na stavbu “LT, Litochovice, ppč.55/2, k NN”)
7. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se SŽDC v rámci stavby
“Plynofikace obcí ...” z roku 2003 a dosud nedořešené
8. Stanovení termínu pro vyúčtování stočného v obci Litochovice (v Klubáčku nebo v
knihovně dle dohody s občany) za uplynulé období
9. Projednání umístění obecní trampolíny pro děti našich obcí
10.Různé
a) výsledek poptávkového řízení na zhotovení části kanalizace Nad rybníčkem 78
metrů na ppč 41/14, 42/2, 921/2 a 919/6 v kú Prackovice nad Labem
b)smlouva o údržbě hřbitova na žádost občanů a zastupitelů - p.Králík
c) souhlas s přijetím daru obci a uzavřením darovacích smluv od 6 subjektů na
ekologické účely.
Program schválen bez výhrad.
1. Zpráva o činnosti OÚ a starostky od 17.5. do 20.6.2012
USNESENÍ k bodu č.1:
ZO bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti OU a starostky v období od 17.5.
do 20.6.2012. (viz Příloha1-Zpravodaj)
2. Přidělení bytu č.5 v č.p.1 Prackovice nad Labem (Lenka Imbrová, ul.Národní
fronty, Dolní Zálezly)

USNESENÍ k bodu č.2:
ZO na základě doporučení bytové komise tímto schvaluje přidělení bytu č.5 v č.p. 1
paní Lence Imbrové, bytem Národní fronty - Dolní Zálezly, datum narození:
4.2.1964.
3. Výsledek poptávkového řízení na výměnu oken v č.p.8, Litochovice
USNESENÍ k bodu č.3:
ZO bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na dodavatele výměny oken do č.p.
8, Litochovice v hodnotě cca 40.000,-Kč:
4. Projednání žádosti o uvolnění sponzorského daru posádce truck trialového
sportovního speciálu 414 (Josef Lopata, Petr Chovanec)
USNESENÍ k bodu č.4:
ZO projednalo žádost o uvolnění sponzorského daru posádce truck trialového
sportovního speciálu 414 (Josef Lopata, Petr Chovanec) ze dne 4.června 2012 a
souhlasí / nesouhlasí s udělením daru ve výši ..2.000,-Kč.. z rozpočtu obce s tím, že
tato posádka umístí na svůj vůz viditelně znak obce s nápisem názvu obce (znak
dodá obec) a bude se se svým vozem podílet na akcích obce (zejména pro děti) .
5. Projednání žádosti TJ Litochovice o úhradu roční pojistky na chatu otužilců z
důvodu značné škody způsobené vykradením
USNESENÍ k bodu č.5:
ZO projednalo žádost TJ Litochovice o úhradu roční pojistky na chatu otužilců z
důvodu značné škody způsobené opakovaným vykradením a souhlasí / nesouhlasí s
úhradou této částky z rozpočtu obce.
6. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č.
IV-12-4010995/P001 na stavbu “LT, Litochovice, ppč.55/2, k NN”)
USNESENÍ k bodu č.6:
ZO projednalo a souhlasí/ nesouhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene (č. IV-12-4010995/P001 na stavbu “LT, Litochovice,
ppč.55/2, k NN”), přičemž úhrada za zřízení tohoto věcného břemene se sjednává /
bude sjednána ve výši 1.000,-Kč.
7. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se SŽDC v rámci stavby
“Plynofikace obcí ...” z roku 2003 a dosud nedořešené
USNESENÍ k bodu č.7:
ZO projednalo a souhlasí/ nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene se SŽDC v rámci stavby “Plynofikace obcí ...” z roku 2003 a dosud
nedořešené, přičemž obec bude za toto věcné břemeno povinna uhradit nejnižší
možnou sazbu ve výši 10.000,-Kč.
8. Stanovení termínu pro vyúčtování stočného v obci Litochovice (v Klubáčku
nebo v knihovně dle dohody s občany) za uplynulé období:
INFORMACE k bodu 8:
Termín pro výběr doplatků/výplatu přeplatků za stočné za uplynulé období byl
stanoven na datum: 11.7.2012 a 25.7.2012

9. Projednání umístění obecní trampolíny pro děti našich obcí
INFORMACE k bodu 9:
Trampolína pro děti bude umístěna na dětském hřišti v Litochovicích.
Různé:
A)ZO bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na zhotovení části kanalizace
Nad rybníčkem 78 metrů na ppč 41/14, 42/2, 921/2 a 919/6 v kú Prackovice nad
Labem (výběrová komise: MUDr.Petr Horký, Ing.Miloslav Dostál, Ing.Jan
Havlíček, Ing.Michaela Dostálová, Tomáš Rogula, Ing.Jan Voves) a doporučuje
obci uzavřít smlouvu na zhotovení výše uvedené kanalizace s firmou Jelínek,
Chabařovice.
B) Zastupitelé navrhují starostce uzavřít smlouvu o údržbě hřbitova v Prackovicích
n.L. s panem Králíkem, bytem Prackovice smlouva za roční odměnu ve výši
7.000,- tj (583,33Kč/měs.), přičemž pracovní úvazek bude činit min.10 hodin
měsíčně.
V Prackovicích nad Labem dne 2.7.2012

Mgr. Andrea Svobodová Křešová
starostka

Ověřovatelé zápisu

Jiří Dolejš
Martin Vágner

Ladislav Svoboda
místostarosta

