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 8.veřejné zasedání
zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konané v roce 2011 dne

9.11.2011 v 17 hodin
v motorestu U Brány Čech v Litochovicích nad Labem.
Pozvánka vyvěšena dne: 1.11.2011
Zapisovatelka: Kateřina Šebová
Ověřovatelé zápisu: Vágner Martin, Dolejš Jiří
Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 14.10.2011 do 9.11.2011
2. Výsledky pololetního auditu hospodaření obce z Krajského úřadu (výsledky + náprava
zjištěných nedostatků)
3. Navýšení hotovostního limitu hlavní a hospodářské pokladny
4. Revokace usnesení č.1/2011 (úprava znění usnesení č.1d) a 1g))
5. Revokace usnesení č.1/2011 (úprava znění usnesení č.5g))
6. Prodej pozemku č.917/11 Ing.Miloslavu Dostálovi, Ing.Michaele Dostálové
7. Prodej pozemku č.904/6 Kateřině Sirotkové, Tomáši Rogulovi
8. Souhlas s vyhotovením znaleckého odhadu a rozdělení bytových domů č.p.8 v
Prackovicích a č.p.8 v Litochovicích na bytové jednotky
9. Souhlas s přijetím úvěru buď od KB Litoměřice nebo Oberbank Ústí nad Labem dle
podmínek návrhů úvěrových smluv ve výši 5.100.000,- Kč na úhradu dlužných faktur ve
prospěch spol. Japis, s.r.o. (dluh z let 2007-2009)
10.Souhlas s převodem 500.000,- na úhradu úroků z dlužných faktur ve prospěch spol.
Japis, s.r.o. (úroky z dluhu z let 2007-2009)
11. Aktualizace smlouvy o pronájmu pozemků uzavřené s p.Heřmanovským (doplnění o
nově převedené pozemky z PF)
12. Průběh inventarizace majetku obce
13. Projekt obnova osvětlení v obcích Prackovice-Litochovice n.L.
14. Různé

1. Zpráva o činnosti OU a starostky v době od 14.10. do 9.11.2011
- Byla zadministrována dotace za MŠ - Krajský úřad v nejbližších dnech proplatí 212.000,- Byla proplacena dotace 231.000,- z MMR prostřednictvím tzv. limitky otevřené u

Unikreditbank
- V tomto týdnu bude proplacena dotace 200.000,- na komunikaci také z MMR

prostřednictvím tzv. limitky otevřené u Unikreditbank
- Bylo dokončeno zúčtování dotace z let 2008-2009 - oprava hřbitovní zdi v Prackovicích,

veškeré požadované materiály byly doloženy a zaslány na ministerstvo dle pokynů
- Proběhla další složitá jednání se společností Japis ohledně dlužných faktur ve výši

5.070.000,- Kč a úroků z prodlení ve výši 2.700.000,-Kč. Výsledkem těchto jednání byla

dohoda k odsouhlasení zastupitelstvem o přijetí úvěru od banky na úhradu dlužné částky
5.070.000,-Kč a snížení úroků na 1.250.000,-Kč z původních 2.700.000,-Kč, a to z důvodu
některých závad a chyb ze strany zhotovitele. Obec bude v příštím roce vyvíjet veškeré
kroky k doladění kanalizace na úroveň přijatelnou pro předání provozování kanalizace
společnosti SčVaK (SVS). Tyto kroky budou zahrnovat provoz kanalizace profesionální
firmou, výměnu čerpadel na přečerpávací stanici č.3 v Prackovicích a zajištění
kamerových zkoušek páteřní kanalizace. Obec by se tak zbavila obrovské zátěže, kterou
pro ni kanalizace představuje.
- Dokončena byla výstavba zpěvněné komunikace ke čtyřem RD v Litochovicích, na niž

jsme dostali od MMR ČR dotaci ve výši 200.000,-Kč a nově vystavěné domy díky tomu
mohou již kolaudovat - první kolaudace proběhne 15.11.2011. Původní hodnota smlouvy o
dílo byla 498.000,-Kč, nicméně tato částka musela být navýšena o některé vícepráce, ke
kterým došlo při zjištění skutečného stavu dle místní situace. Podrobní informace o
průběhu prací a důvodu k navýšení této částky podá zastupitel Vágner a míststarosta
Svoboda na veřejném zasedání ve své technické zprávě. Obec získala sponzorským darem
kámen z lomu Dobkovičky, takže i zde došlo k významné úspoře finančních prostředků v
řádu více jak sto tisíc. Celková konečná hodnota díla je 656.000,- Kč (navýšení o
150.000,-Kč), z toho 200.000,-Kč hradí MMR.
- Proběhl svoz nadměrného a nebezpečného odpadu. Společnost AVE přislíbila v průběhu

několika příštích dní rozmístit po obci cca 10 žoků na shrabané listí zdarma i s odvozem.
- Došlo k vyspravení nejzávažnějších nedostatků na našich komunikacích balenou

asfaltovou směsí darovanou společností Kámen Zbraslav.
- V nejbližších dnech budou zahájeny práce na prodloužení kanalizace podél chat v

Prackovicích, a to o 90 metrů směrem k cestě vedoucí k novým parcelám nad Rybníčkem.
Pro tuto akci budou svoláni všichni zúčastnění dobrovolníci a dojde ke koordinaci projektu
a veškerých pomocných prací.
- Nechali jsme polepit vozy obce a vůz starostky využívaný pro služební účely znaky obce

tak, abychom dělali obci reklamu a rozšiřovali povědomí lidí našem obecním znaku a o
obci Prackovice nad Labem.
- Ve spolupráci s MŠ Brouček a dobrovolníky jsme uspořádali druhý ročník Lampionového

průvodu přátelství, kam se dostavilo sto až sto padesát lidiček a dětí. Úklid po lampionech
proběhl hned v následujících dnech. V této souvislosti děkuji lidem z obce, že nás
upozorňují na místa, kde je potřeba úklidové práce posílit, děkuji dobrovolníkům za
vlastní pracovní výpomoc a do budoucna věřím, že stále častěji budeme dostávat i
informace o tom, že některé úklidové práce provedli naši občané sami - moc za vaši
iniciativu děkujeme.
- Od 1.1.2011 bude naše obec zařazena do Vyhlášky bude na úřadě fungovat služba

vidimace, legalizace listin a ověřování podpisů. Rozšiřujeme tak služby poskytované pro

naše občany. Do budoucna bychom dle zájmu rádi sjednali i občasnou právní poradnu pro
občany prostřednictvím spolehlivého právníka. Školení pracovnic na vidimaci, legalizaci a
ověřování listin a podpisů proběhne 8.12.2011 na Krajském úřadě, od ledna bude tato
služba zcela funkční.
- Obci byla poskytnuta nabídka na výměnu osvětlení (žárovek-zářivek) za ekologická LED

svítidla s úsporou 60 - 70%. Tento projekt by byl realizován zdarma s tím, že by úhradu za
realizaci obec splácela z úspory plateb za el.energii a po dané době by úspora šla za obcí.
Výdrž tzěchto LED svítidel by měla být 11,5 roku, splátky by činily cca 5 let. V pátek
11.11.2011 přijede zástupce firmy a spočítal by podle počtu našich lamp finanční
podmínky realizace tohoto projektu.
- 22.11.2011 proběhnou další jednání s ing.arch.Štádlerovou ohledně zpracovávání nového

územního plánu obce. Poté bude vyhlášen termín neveřejného projednávání a
zapracovávání požadovaných změn ze strany občanů. Vše bude řádně vyvěšeno na
úředních deskách.

DALŠÍ AKCE V OBCI:
MŠ Brouček, Prackovice nad Labem, příspěvková organizace ve
spolupráci s Obecním úřadem v Prackovicích nad Labem chystá na
následující dny tyto akce:
•
Průvod přátelství 4.11. 2011 (ten již proběhl (:-)))
•
Rozsvícení vánočního stromu 27.11. 2011 (zpívání vánočních písní)
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v 17:00, kdy děti zazpívají vánoční písně.
Zároveň bude otevřena prodejní výstava ručních prací místních šikovných rukou (pro zájemce, kteří
by chtěli vystavit a třeba i prodat své výrobky, kontaktujte, prosím, paní Buřičovou na tel.č. 723 502
231).
•
Besídka pro rodiče a veřejnost 8.12. 2011
Tato akce bude probíhat v restauraci Koruna od 16:00 pro rodiče, prarodiče s dětmi a volně přejde
do posezení s živou muzikou (bude se jednat o kapelu, která se vám tolik líbila na Posvícení
sv.Matouše). Od 16:00 do 17:30 budou prostory vzhledem k vystoupení dětí nekuřácké, poté volně
přejdeme do zábavy pro dospělé cca do 20:00 - 21:00 hodin. Repertoár by měl také splňovat
požadavky publika - kapela zahraje zpočátku dětské a pohádkové písničky a pak dle vkusu
dospělých přejde k repertoáru k poslechu i tanci. Těšíme se na vaši návštěvu, vstupné dobrovolné
(alespoň na pokrytí nákladů akce).

AKCE V LITOCHOVICÍCH:
HALLOWEEN PARTY pro děti a rodiče dne 12.11.2011 od 14:00 pro děti a večer od 20:00
dospělí. Místo: Hasičský klub v Litochovicích. Program: soutěže, dlabání dýně, vyhlášení
masky dne, vstupné děti a masky zdarma , ostatní 20,-Kč.

ZPRAVODAJ č.11
Obce Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem
Listopad 2011
Vážení a milí občané,
%
Srdečně vás zveme na další zasedání zastupitelstva obce. Musím hned v úvodu
podotknout, že toto zasedání se koná téměř na den přesně (o den dříve) jako ustavující zasedání
tohoto zastupitelstva. Máme tedy za sebou rok práce. Rok, který byl velmi náročný a stresující, rok
plný emocí a nejen těch pozitivních. Na druhou stranu máme za sebou mnohé úspěchy, které se
mi někdy jeví vzhledem k podmínkám, za nichž vznikaly, spíše jako zázrak. Proto vám všem chci
touto cestou velmi poděkovat za spolupráci, přidává se k nám stále více a více lidiček, kteří
začínají vidět, jak se nálada v obcích i jejich vzhled začínají pomalu měnit. Neumíme dělat zázraky
přes noc a ani by to nebylo správné. Vše potřebuje čas, a aby změna byla opravdu trvalá a
průběžná, potřebujeme se všichni společně učit, jak hledat to, co nás spojuje a nevyzdvihovat to,
co nás rozděluje, nehledat důvody, proč něco nejde, ale hledat řešení, jak to udělat, aby to šlo;
zjednodušovat složitosti, ale neopomíjet jednoduchosti, modernizovat pracovní úkony a učit se
tam, kde se daří a kde už přišli na to, jak z jednotlivců udělat kolektiv nebo dokonce fungující
organismus. Děkuji za telefonáty mnohých z vás, kteří se mi snažíte poradit a obohatit mé znalosti,
děkuji za informace o nových možnostech rozvoje obce. Před několika dny jsem díky upozornění
občanů shlédla v televizi v cyklu pořadů Náš venkov reportáž o zajímavé malinkaté obci, kde lidé
vytvořili z překážejících kamenů z polí světovou raritu - něco jako český Stonehenge, kam jezdí
lidé z celého světa meditovat, dělají tam keltské slavnosti, strojí se do kostýmů a utužují své
kořeny pospolitosti, které se váží k danému místu. Napadla mě myšlenka, že bychom v obci mohli
podle zájmu občan zorganizovat poznávací zájezdy do takových obcí, kdy bychom si nechali
ukázat výsledky jejich práce a zeptali se starosty, jak takového stavu dosáhl - tato konkrétní obec
se jmenuje Holašovice a výlet k nim bychom mohli uskutečnit hned zjara. Naplánovali bychom po
trase návštěvu dalších obcí a myslím, že bychom tak mohli načerpat optimismus a nápady do
dalších dní.
%
Významnou akcí minulého měsíce pro obec byla návštěva prezidenta republiky Václava
Klause s manželkou Livií v Prackovicích u portálu Pražského tunelu nedostavěné dálnice dne
18.10.2011 ve 14:50 do 15:15. Původní program prezidenta byl zcela jiný a ze dne na den jsme se
dozvěděli, že místo na Lovoš přijede přímo k nám. Jako starostka daného katastru jsme s panem
místostarostou Svobodou dostali za úkol pana prezidenta přivítat a pohovořit o této oblasti a
problémech, které s sebou nedostavěná dálnice přináší. Přítomno bylo dalších cca 15 starostů
stejně dotčených obcí. Panu prezidentovi se návštěva u nás zřejmě velmi líbilo (z akce jsme
pořídili prostřednictvím najatého fotografa krásné snímky, které v následujících dnech nechám
zpracovat a vystavíme je na našich vývěskách), protože hned týden na to jsem od něho dostala
pozvání k účasti na recepci na Pražském hradě u příležitosti předávání státních vyznamenání dne
28.10.2011. I tato akce se velmi vydařila, jménem občanů Prackovic a Litochovic jsem pohovořila
se spoustou zajímavých lidí, předsedkyní PS Miroslavou Němcovou, výtvarnicí Ivou Hüttnerovou, s
legionáři generálem Štanderou, vdovou po generálu Šiškovi, pozdravila jsem pana prezidenta a
poděkovala paní Lívii za pozvání, oba shodně říkali, že na Prackovice vzpomínají. Nejkrásnější
dojem však mě zanechal rozhovor s první a snad jedinou českou ostřelovačkou (dnes říkáme
snajperkou) paní Marií Lastoveckou, která ve svých 91 letech zářila jako osmnáctiletá dívka.
Domlouvaly jsme spolu případnou spolupráci mezi obcí legionářskou a místními spolky. Včera v
noci 8.11.2011 mi na mobil dorazila bohužel zdrcující zpráva, že paní Marie Lastovecká právě
zemřela. I přes smutek však na ni budu navždy vzpomínat s úsměvem, protože taková byla.
Zkuste si na internetu nebo v encyklopediích najít její zajímavý příběh. Budete překvapeni!
Přeji Vám krásný podzim
Vaše starostka Andrea Svobodová Křešová

