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Dobrý den, 
přidávám aktuality z výše uvedeného 
týdne. Proběhla schůzka finančního 
výboru za přítomnosti jednotlivých složek 
k projednání rozpočtů těchto organizací na 
rok 2015. Schůzka se uskutečnila 
21.1.2015 od 18 hodin v Motorestu v 
Litochovicích. Jednotliví představitelé 
složek a spolků a příspěvkové organizace 

obce přednesli své představy do roku 2015, plánované akce a 
zdůvodnili výši své žádosti o dotaci od obce. Schůzku řídil předseda 
finančního výboru pan Zdeněk Olejník. Hodnocení této schůzky 
poskytnu až po poradě zastupitelstva v pondělí 26.1.2015, kde se se 
zastupiteli domluvíme na oficiálním stanovisku zastupitelstva k 
některým bodům jednání. 

	 Usilovně pracujeme na projektech, které budeme realizovat v 
tomto roce, jejich přípravu včetně veškeré dokumentace na podání 
žádosti o dotace, jedná se o zaměření budov nebo silnic, zajištění 
projektové dokumentace, dokumentace o vlastnictví, o zřízení účtů, o 
souladu s rozvojovou strategií, zajištění podkladů komunitní práce, 
souhlasu majitelů sousedních pozemků, slepých rozpočtů, schémat, 
technických zpráv atd. K jednomu, byť drobnému projektu, je zapotřebí 
obrovské množství dokumentace. Nejbližší termín podání žádosti o 
dotaci je na revitalizaci dětského hřiště v Prackovicích, kdy ve 
spolupráci s Veverčaty dáváme dohromady podklady dotazníkové 
včetně obrázků dětí a technické podklady a rozpočty - termín podání je 
do 15.2.2015. 

	 Dalším projektem, který se zastupitelé předběžně rozhodli 
podpořit - konečné stanovisko sdělí na poradě zastupitelstva v pondělí 
26.1.2015 - je projekt opravy komunikace na návsi v Prackovicích 
včetně chodníků plus realizaci nové komunikace Nad rybníčkem v 
celkové hodnotě cca 6 milionů, kdy dotace by měla být žádána z ROPu, 
termín podání všech podkladů je 24.2.2015. Jelikož je potřeba zajistit 
mnoho podkladů a dokumentace včetně stavebního povolení, nevíme, 
zda tento termín stihneme. Pokud ne, budeme mít projekt připraven 
pro případný další titul. V pondělí dojde k zaměření komunikace, 



koncem týdne dorazí projektant a začne pracovat na projektové 
dokumentaci. Mezitím zajistíme souhlasy sousedů a územní 
rozhodnutí. Uf. 

	 Dále jsme zadali zpracování PD na rekonstrukci KD Litochovice v 
celkové hodnotě 86 tisíc (elektroinstalace, vodovod, sociální zařízení, 
atd. atd.), tento projekt bude rozdělen do logických celků, aby se dalo 
podávat žádosti i o menší dotace na dílčí části této rekonstrukce. Cena 
za projekt je včetně získání všech povolení a vyjádření správců sítí a 
sousedů a včetně energetického štítku budovy, který se v současné době 
musí k projektům budov předkládat. Žádost o dotaci bychom podali do 
nově vzniklých iROPů, které by měly vyběhnout v dubnu. Do té doby 
budeme mít vše již připravené. 

	 Chlapci zastupitelé také vytvořili plán na revitalizaci dvora vedle 
obecního úřadu - tuto představu se rozhodli zkreslit a posléze ji také 
představíme veřejnosti - jedná se o využití dvora pro sadovou úpravu a 
volnočasové aktivity a kulturní akce a zároveň částečně i pro odpadové 
hospodářství - hospodaření s plasty a tříděným odpadem včetně 
výhledového zakoupení lisu na plasty. V rámci meziobecní spolupráce 
pak můžeme nabídnout zpracování PET obalů i pro okolní obce, které 
nám na oplátku umožní např.uskladnění zeleného odpadu na 
kompostárně či dalších nadměrných odpadů. Výhodnost spolupráce se 
ještě musí propočítat, zatím nemá konkrétní podobu a se starosty 
okolních obcí zatím na této myšlence pracujeme. 

	 V tomto týdnu jsem byla moc smutná, protože mi bylo mi vyčteno, 
že jsem se svou špatnou prací pro obec  přiblížila dobám minulým, což 
považuji za velmi nespravedlivé a povrchní hodnocení, a to i vzhledem 
k tomu, kolik peněz jsem do obce za poslední roky přinesla a kolik času 
práci pro jednotlivé projekty věnuji, kolik věcí se změnilo, jak fungují 
složky, školka atd., - a to proto, že jsme si jako zastupitelstvo dovolili 
pořádat dvakrát zasedání v sobotu a ne v pracovní den. Je mi to líto, že 
jsme tím některé z lidí popudili, ale jelikož jsou zastupitelé zaměstnaní 
a do své práce dojíždějí do různých koutů republiky, jelikož živí rodiny a 
splácejí své závazky a svou práci pro obec provádějí ve svém volném 
čase, nejsem zastánce šikany z pozice síly a přizpůsobím termín 
zasedání jejich časovým možnostem - což je také obdivuhodné, protože 
místo víkendové relaxace před dalším pracovním týdnem jdou opět 
pracovat - pro obec. Zároveň chci, aby se zasedání účastnili pokud 
možno všichni členové zastupitelstva, protože vystupujeme dohromady 
jako jeden orgán a chceme, aby měl každý člen zastupitelstva možnost 



se k jednotlivým bodům vyjádřit a zodpovědět případné dotazy občanů. 
Zkuste pochopit tuto změněnou ekonomickou a společenskou situaci 
světa - všichni jsou pod ekonomickým tlakem, všichni jsou rádi, že mají 
pravidelný příjem a nehodlají o práci přijít jen kvůli nesmyslně 
naplánovanému termínu zasedání. To, že se to dříve dělalo jinak, je sice 
hezké, ale dříve býval benzín za dvě koruny a rohlík za dvacetník. 
Všechno je bohužel jinak a tak i my bychom měli být chápaví a nedělat 
zbytečně zle jen kvůli termínu zasedání - které se mimochodem konává 
přibližně jednou za dva až tři měsíce. Čtyřikrát až pětkrát do roka by se 
tedy občané mohli se svou kritikou nad námi ustrnout a pochopit výše 
uvedené důvody, protože jistě podobné starosti se zaměstnáním ve 
svých rodinách a u svých příbuzných řešíte také…… Takže předem 
děkuji za to, že se už nebudu muset touto záležitostí zabývat. 

V úterý 20.1.2015 vyrazili někteří odměnění pracovníci do divadla v 
Ústí nad Labem na muzikál Noc na Karlštejně, vstupenky dostali jako 
poděkování za celoroční práci. Podle reakcí účastníků této akce bylo 
zřejmé, že se jim představení velmi líbilo a že si užili společně krásný 
večer.   

Děkuji za váš zájem. 
Své dotazy pište na ou.prackovice@mybox.cz 
nebo pište či volejte starostce na mobil 725 552 137.  
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