
Výpis z usnesení č.6/2018  
Výsledky projednávání ZO 6.veřejné zasedání zastupitelstva obce 

Prackovice nad Labem v roce 2018 (celkově 24.), a to dne 3.10.2018 
od 17:30 hodin  v Pohostinství Koruna v Prackovicích n.L. 
Začátek: 17:30 hod. 
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
Zapisovatelka: Kateřina Šebová 
Ověřovatelé zápisu: Antonín Holeyšovský, Michal Lupínek 
Počet zastupitelů: 7  Omluveni: 0 

Schválený program zasedání: 
1. Zpráva o činnosti OÚ od 27.8.-3.10.2018 
2. Rozpočtové opatření 6/2018 - přesunut na konec před diskusi 
3. Úvěr od KB na financování kabin+hasičárny, přefinancování kapličky 

(výše, podmínky, jednotlivé částky, splátky, termíny) 
4. Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol č.4/2018-kofinancování kabin 
5. Dodatek k SOD cyklostezka-VP 
6. Policejní ředitelství-výpůjčka budovy bývalé ZŠ-celostátní svod 

mladých 
7. Záměr prodeje p.č.905/3 v  k.ú.Prackovice nad Labem (nad 

rybníčkem, průchod na pole) 
8. Dotace KŘ HSZ za zásahy 
9. Různé 

a) Oprava usnesení 3/2018, bod 18 a) 
b) TDI, AD Hasičská zbrojnice-HOT Project, p.Hrdlička 
c) Opravy silnic Zoubek SoD 
d) Pošta Partner-rekonstrukce prostor 

10. Diskuse 

1. Zpráva o činnosti OÚ od 27.8.-3.10.2018 
Kaplička-předání hotového díla, požehnání; Dokončování kabin; 
Rekonstrukce pošty; Opravy silnic; Hřiště Litochovice, uzavření 
smlouvy S-Bau-nový povrch; Kulturní akce: posvícení, požehnání 
kapličky, drakiáda, lampiony, vítání občánků; audit KÚ (19.9.2018); 
Uzavření SoD a Chládek Tintěra, předání staveniště; Realizace 
rozhlasů; Podány žádosti na proúčtování dotací-rozhlas, kaplička; 
Jednání s bankou ohledně úvěru; Doplnění p.Lupínek: oprava nového 
hasičského auta ve výši 66 tisíc. 

	Usnesení k bodu č.1: 
	 ZO bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ od 27.8.-3.10.2018  



2. Rozpočtové opatření 6/2018 –bod přesunut na konec před diskusi 

3. Úvěr od KB na financování kabin+hasičárny, přefinancování 
kapličky (výše, podmínky, jednotlivé částky, splátky, termíny) 

Usnesení k bodu č.3: 
ZO projednalo a schvaluje rámcovou výši úvěru, který bude čerpán ve 
třech etapách. Celková výše úvěru 5,2 milionu, čerpání –kaplička 600 
tisíc na předfinancování úhrady-bude vráceno ihned po proplacení 
dotaze ze SZIF, fotbalové kabiny 1,5 mil.-čerpání do konce roku 2018-
běžný účelový úvěr, doba splácení 10-12 let s  možností mimořádných 
splátek, hasičárna 3,7 mil. –čerpání v  průběhu roku 2019. Příloha: 
indikativní nabídka KB na poskytnutí účelového úvěru. 
ZO pověřuje starostku podpisem a administrací potřebných dokumentů 
pro čerpání úvěrů na předfinancování kapličky a kabin v celkové výši 
2,1 mil.Kč (0,6+1,5 mil.) ZO pověřuje starostku podpisem úvěrového 
rámce dle indikativní nabídky ve výši 5,2 mil. Kč (úvěrový rámec je bez 
kapličky 600 tis., ta se bude vracet ihned po úhradě dotace, nebude 
spadat do dlouhodobého splácení). 

4. 	Veřejnoprávní smlouva s  TJ Sokol Prackovice č.4/2018- 
kofinancování kabin 

Usnesení k bodu č.4: 
ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č.4/2018 s  TJ Sokol 
Prackovice , IČ 46772456, Dlouhá 1046/9, 410 02 Lovosice ve výši 2,5 
mil. Kč, jakožto účelově vázanou dotaci na úhradu podílu kofinancování 
a dofinancování akce „ Rekonstrukce a rozšíření kabin se zázemím TJ 
Sokol Prackovice“. ZO pověřuje starostku podpisem této smlouvy a 
uskutečněním převodu na účelově zřízený podúčet na úhradu dotace č.
19-882122359/0800 vedený u České spořitelny – po částech dle 
schválených (odsouhlasených) faktur k proplacení. 

5. Dodatek k SoD Cyklostezka 
Usnesení k bodu č.5: 
ZO schvaluje uzavření dodatku k  SoD na projektovou dokumentaci 
k územnímu rozhodnutí „ Cyklostezka Prackovice nad Labem“ ve výši 
60.500,- Ing. Jiří Zapletal, Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ 104 59 391. 

6. Policejní ředitelství-výpůjčka budovy býv. ZŠ-celostátní svod 
mladých 

Usnesení k bodu č.6: 
ZO schvaluje bezplatnou výpůjčku budovy bývalé ZŠ, fotbalového hřiště 
a okolních prostor v  Prackovicích nad Labem pro Ředitelství služby 
pořádkové policie, odbor služební kynologie a hypologie, Chovatelská 



stanice služebních psů Prackovice nad Labem za účelem konání Svodu 
mladých služebních psů PČR, ročníku narozený v  roce 2017, 
v předběžném termínu od 5.-8.11. 2018. Termín bude upřesněn.  

7. Záměr prodeje p.č.905/3 v k.ú. Prackovice nad Labem 
Usnesení k bodu č.7: 
ZO projednalo a neschvaluje záměr prodeje p.č.905/3 v k.ú. Prackovice 
nad Labem 
ZO se zavazuje zachovat pozemek 905/3 v k.ú.Prackovice nad Labem ve 
stávajícím způsobu využití dle stávajícího územního plánu. 

8. Dotace KŘ HZS za zásahy 
Usnesení k bodu č.8: 
ZO schvaluje přijetí dotace z KŘ HZS pro naši JSDH za zásahy, materiál, 
školení a naftu v první polovině letošního roku (2018) ve výši 43 tisíc 
Kč. 

9. Různé 
a) Oprava usnesení 3/2018, bod 18a) 
Usnesení k bodu č.9a): 
ZO opravuje jméno žadatele uvedené v  usnesení 3/2018, bod 18a) 
z  p.Szajkowská na Lee John Stevens, Prackovice nad Labem 31 a 
Štěpánka Stevensová, Litochovice nad Labem 4. 

Usnesení k bodu č.9b): 
b) TDI, AD Hasičská zbrojnice-Hot Projekt, p. Hrdlička  
ZO schvaluje nabídku na technický dozor investora od Jana Hrdličky, 
Tylova 14, 410 02 Lovosice, IČ 63773546 ve výši 94.500,- Kč dle 
přiložené cenové nabídky (příloha) 

Usnesení k bodu č.9c): 
c) Opravy silnic Zoubek - SoD 
(Plánované opravy: náves, p.Hon-Starý směrem nahoru, ke statku, ke 
škole, u Chotětických, ke hřišti, ČOV-kopec, u rybníčka-chaty, nájezd k 
domům, u p.Huji, p.Kubín-studánka odbočka, u I.Hausera, parkoviště u 
čp.137) 

Dotaz p. Soukupová: bude to dělat stejná firma jako předtím? A 
stejným způsobem 
Starostka: ano stejná a stejně 
Odpověď p. Hauser Jaroslav: tak ať to raději nedělají, nemá to smysl 



Dotaz p. Hauser Jaroslav: cesta ke kravínu Litochovice? Kdy bude? 
Starostka: Opět a znovu opakuji – zde bude ŘSD realizovat projekt 
„Převedení vod ze sesuvu přes Litochovice“, podmínkou obce pro 
vydání stavebního povolení a kolaudace objektu je vyhotovení 
komunikace pro přístup k  usazovací jímce, která je součástí 
(komunikace a manipulační plocha). Informace byly uvedeny ve 
zpravodaji již několikrát. 
Doplnění p.Lupínek Michal: nechal bych zatím provizorně navézt 
recyklát udržovat ji. Byl jsem osobně za p.Heřmanovským, slíbil 
opravy a údržbu. 

Poznámka p.Dlouhý Martin: u té naší silnice, kterou jste tam nechali 
udělat, dělat nástřik 5cm je zbytečné, vydrží do jara, není udělané 
podloží. Udělali to špatně. 
Poznámka p.Lupínek Antonín: nechte udělat hutnící zkoušku 
Starostka: p.Krása-zástupce firmy PATOK je přesvědčen, že udělali, co 
měli, a že hutnění proběhlo v  pořádku a dle normy. Doplnění 
starostka: sezveme všechny a situaci projednáme 
Poznámka p. Lupínek Michal: necháme zkoušku udělat 

Usnesení k bodu č.9c): 
ZO projednalo a schvaluje realizaci oprav místních komunikací dle 
nabídky spol. Opravy silnic Zoubek, a to ve výši do 125 tisíc Kč bez DPH 
dle přiložené nabídky (příloha). Technický dozor za obec Ladislav 
Svoboda, Michal Lupínek. 
ZO zajistí zkoušku hutnění na komunikaci od statku ke škole dle státní 
normy (zajistí M.Lupínek). 

d) Pošta Partner - rekonstrukce prostor pošty 
Usnesení k bodu č.9d): 
ZO schvaluje výše uvedený rozpis výdajů dle cenových nabídek 
jednotlivých zhotovitelů odborných profesí ve výši do 180 tisíc. Kč. 

Přesunutý bod 2: 
	 2. 	Rozpočtové opatření 6/2018  
Usnesení k bodu č.2: 
ZO projednalo a schvaluje RO 6/2018 bez výhrad dle předloženého 
návrhu. 

10.Diskuse 

Dotaz p. Hauser Jaroslav: Víte, jak se čistí voda? Hlídáte nějak kvalitu 
vody? Jak je dopravována voda? 
Starostka: Obec není dodavatelem vody, je jím SčVK, (do vodárny 
nemáme přístup, nemáme již ani klíče, zasahování by bylo trestné). 
Podnět na kvalitu vody může podat kterýkoliv odběratel.  



Doplnění p. Hauser: mám tady sebou filtr, ukáži vám, jak je během 
jednoho měsíce znečištěný 
Starostka: na základě písemné žádosti od občanů pošleme žádost na 
hygienickou stanici, aby udělali opět nezávislý rozbor vody. 
Předchozí rozbor neprokázal nic. Poté můžeme kontaktovat SčVK. 
Nelze však hovořit o „závadné“ vodě, když nemáte žádný podklad, 
který by závadnost vody dokládal. Rozbor, kterým neustále 
argumentujete (p.Soukupová), byl odebrán necertifikovanou osobou 
necertifikovaným způsobem, proto není takový rozbor platný a není 
podkladem. Znečištěné může být i potrubí na přípojce (průsaky). To 
už není záležitostí SčVK, ale majitele přípojky. To, co je ve vašem 
filtru (p.Hauser), vypadá jako rez – zvýšením tlaku se uvolňuje 
z potrubí rez. Není průkazným dokladem o závadné vodě. 

V Prackovicích n.L. 10.10.2018 

--------------------------------------------------	 	 	 ----------------------------------------  
Mgr.Andrea Svobodová Křešová	 	 	 Ladislav Svoboda 
starostka	 	 	 	 	 	 	 	 místostarosta


