Obec Prackovice nad Labem, 411 33
Okres Litoměřice

POZVÁNKA
Starostka obce Prackovice nad Labem, v souladu s ustanovením § 92,
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Vás zve na 7.veřejné zasedání
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2011 dne

13.10.2011 v 17 hodin
v restauraci Koruna v Prackovicích nad Labem.

Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 22.8.2011 do 13.10.2011
2. Informace o realizaci projektu Modernizace hygienického zázemí
MŠ Brouček (rozpočet akce)
3. Informace o realizaci projektu Dětské hřiště Prackovice náves
(rozpočet akce)
4. Informace o realizaci projektu Výstavba komunikace Litochovice
(rozpočet akce)
5. Rozpočtové opatření č.1/2011
6. Přidělení bytu č.1 v č.p.97 Jitce Lacinové (*4.3.1944)
7. Poplatek za půjčení deskového zhutňovače
8. Informace o jmenování nové ředitelky MŠ Brouček
9. Různé + diskuse

V Prackovicích dne 6.10.2011))
)
)
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka

Zpráva o činnosti OU a starostky v době od 23.8.2011 do 13.10.2011
- Byly instalovány lampy k novým rodinným domům, zapojeny a nyní již svítí. Co se osvětlení
týče, plánujeme ještě do konce roku naistalovat jednu či dvě lampy do ulice od obchodu s
potravinami nahoru v Prackovicích a jednu lampu na roh ke stodole směrem ke hřbitovu v
Litochovicích. Do rozpočtu následujícího roku bychom započítali instalaci lamp podél státní
silnice naproti autobusové zastávky v Prackovicích směrem ke Kuželníku.
- Byla provedena rekonstrukce komína u obecního domu č.p.8 v Prackovicích, tento komín byl již
rozpadlý a málo funkční, za pomoci plošiny došlo ke kompletní rekonstrukci tohoto komína. V
této souvislosti byla v tomto bytovém domě vybudována dvoje komínová dvířka na čištění
komínů.
- Byly provedeny revize plynových kotlů v obecních prostorách
- Probíhá rekonstrukce koupelny v bytě obecního domu č.p.8 v Litochovicích po zjištěném
havarijním stavu.
- Proběhla oprava koupelny v obecním domě č.p.2 firmou Japis, nicméně problémy s odtokem vody
přetrvávají, takže firma Japis v příštích dnech nastoupí na tuto opravu znovu.
- Byla zahájena výstavba zpěvněné komunikace ke čtyřem RD v Litochovicích, na niž jsme dostali
od MMR ČR dotaci ve výši 200.000,-Kč a která je podmínkou pro kolaudaci nových domů.
Výběrové řízení na základě výběrových kritérií (cena a záruky) vyhrála společnost Raeder&
Falge, byla podepsána smlouva o dílo o celkové hodnotě 498.000,-Kč. Tato částka bude muset být
navýšena o změny v projektu, které byly nutné dle konkrétní situace. Obec získala sponzorským
darem kámen z lomu Dobkovičky, takže dojde i zde k významné úspoře finančních prostředků.
- Proběhla oprava přečerpávací stanice u Motorestu (stále ji čísluji jako č.7, ale podle plánů je to č.
6, nevím, jak jsem k tomuto označení došla (:-))) - provádí společnost Japis na vlastní náklady.
Tato jímka byla prasklá a propouštěla spodní vodu z Labe, kterou jsme pak neefektivně museli
přečerpávat na ČOV, a tím se snižovala kvalita funkčnosti tohoto zařízení, spotřeba proudu kvůli
neustálému chodu čerpadla v době vysoké hladiny řeky byla nesmyslná. Podařilo se nám přimět
společnost Japis, aby tento problém vyřešila, došlo ke kvalitní opravě a uvidíme, jak se navržené
technické řešení osvědčí v následujících měsících.
- Probíhá opět čištění škarp a průklestu křovin podél cest
- Probíhá svoz nadměrného a nebezpečného odpadu
- Aktualizována byla komplexní pojistná smlouva pojištění majetku obce, navýšeny byly hodnoty
budov a zařízení dle aktuálních koeficientů, bylo doplněno o pojištění majetku po nepřímém
zásahu bleskem, zničení veřejného osvětlení, zničení veřejného rozhlasu, pojištění proti úrazu při
sportovních a kulturních akcích, pojištění dětského hřiště a další aktualizace. Celkové pojištění se
zvýší o cca 1.800,-Kč ročně, což je vzhledem k významnému navýšení pojistného plnění zcela
zanedbatelné.
- Získali jsme sponzorským darem určité množství obalované asfaltové směsi, přičemž dojde v
následujících dnech k vyspravení nejzávažnějších nedostatků na našich komunikacích.

- Za průjezd nákladních vozidel obcí bylo se společností Klement dojednáno prodloužení
kanalizace podél chat v Prackovicích, a to o 90 metrů, čímž se nám kanalizační sběrač zase o něco
více přiblíží k novým parcelám nad Rybníčkem, což opět zvyšuje jejich hodnotu. Současně se do
výkopu bude pokládat i vodovodní potrubí. Tato akce by měla proběhnout na počátku měsíce
listopadu za pracovní spoluúčasti majitelů přilehlých chat. Jakmile bude hotová změna projektu
(původně bylo v tomto úseku naprojektováno 9 šachet, ačkoliv stačí 2) a dojednán termín akce,
budou svoláni všichni zúčastnění dobrovolníci a dojde ke koordinaci projektu a veškerých
pomocných prací.

Restaurace Koruna a
Obec Prackovice nad Labem
Vás zvou na zábavnou

TRAVESTI SHOW
dne 14.10.2011 od 20:00
VYPOUŠTĚNÍ LAMPIONŮ PŘÁTELSTVÍ V ROCE 2011
Stejně jako vloni, i letos plánuji akci, která se nám v loňském roce mimořádně
vydařila. Opět se chystám oslovit naše sousední obce a v jeden večer, ve stejnou
chvíli vypustíme na důkaz přátelství své lampiony přátelství za zvuků krásné
kosmické hudby. Opět se chystám lampiony na své náklady objednat a za mírný
poplatek věnovat lidem dobré vůle. V letošním roce slibuji, že I plovoucích lampionů
bude dostatek pro všechny děti a jejich doprovod, protože plovoucí svítící kytičky na
hladině Labe byl opravdu mimořádný zážitek. Předběžně chystám tuto akci stejně
jako vloni první listopadový víkend, tj. 5.11.2011 v 18 hodin, ale přesný termín ještě
sdělím dle aktuální předpovědi počasí. Ráda bych předběžně znala odhadem počet
účastníků tak, abychom zajistili dostatečný počet lampionů. Průvody by opět vyšel
jeden z Litochovic a jeden z Prackovic s tím, že se setkáme na louce u Labe a
lampiony si tam rozdáme.

Poděkování
odcházející paní ředitelce MŠ Brouček
Vážená paní ředitelko, dovolte nám, jako zřizovateli Mateřské
školy Brouček v Prackovicích, abychom Vám jménem celé obce
poděkovali za obětavou a usilovnou práci pro rozvoj a prosazení
dobrého jména naší mateřské školy. Víme, že díky Vaší
skromnosti nechcete žádné dary na rozloučenou a že Vaším
velkým přáním zůstává vydání Vašich pohádek pro naše nejmenší
čtenáře. Obec Prackovice nad Labem zastoupená starostkou bude
pracovat v budoucnu na tom, aby Vám toto přání mohla vyplnit a
aby se Vaším talentem a zálibou mohla potěšit i širší veřejnost.
Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na další přínos Vaší
výjimečné osobnosti v práci pro obec a společenský život.

S úctou zastupitelstvo obce Prackovice nad Labem

