
Výpis z usnesení č.8/2018  
Výsledky projednávání ZO 8.veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Prackovice nad Labem v roce 2018 (celkově 2.), a to dne 30.11.2018 od 
19:00 hodin  v Hospodě Na Statku v Prackovicích n.L. 
Začátek: 19:00 hod. 
Zahájila: starostka Mgr. Andrea Svobodová Křešová 
Zapisovatelka: Kateřina Šebová 
Ověřovatelé zápisu: Lukáš Veltruský, Michal Lupínek 
Počet zastupitelů: 6  Omluveni: 1 

Schválený program zasedání: 
1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Rozpočtové opatření 8/2018 
3. Rozpočet obce na rok 2019 
4. Rozpočtový výhled obce na období 2020-2023 
5. Kompenzace za úpravy v bytě v čp.8 Prackovice nad Labem 
6. Bytová komise-přidělení bytů 
7. Členové finančního výboru 
8. Různé 

a) Sponzorský dar pro MŠ Brouček od Jiří Lupínek, Zemní práce 
b) Sponzorský dar pro MŠ Brouček od Kámen Zbraslav 

9. Diskuse 

2. Rozpočtové opatření 8/2018  
Usnesení k bodu č.2: 
ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 8/2018 bez výhrad a beze 
změn oproti návrhu.  

3. Rozpočet obce na rok 2019 
Usnesení k bodu č.3: 
ZO projednalo a schvaluje vyvěšený návrh rozpočtu obce pro rok 2019 bez 
připomínek.  
ZO souhlasí a bere na vědomí přípravu projektů a podání žádostí do 
vhodných dotačních programů. 

4. Rozpočtový výhled obce na rok 2020-2023 
Usnesení k bodu č.4: 
ZO projednalo a schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce na období 
2020-2023, realizace plánu strategického rozvoje obce se bude v  tomto 
období odvíjet od aktuálních finančních možností obce. 

5. Kompenzace za úpravy v bytě v čp.8 Prackovice nad Labem 
Usnesení k bodu č.5: 
ZO projednalo a schvaluje kompenzaci části vzniklých nákladů při 
rekonstrukci bytu č. 3 v  čp.8 Prackovice nad Labem ve výši 9.500,- Kč, 
jednorázově po předání bytu. 
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6. Bytová komise-přidělení bytů 
Usnesení k bodu č.6: 
ZO bere na vědomí přidělení dvou bytů v obecních domech v Prackovicích 
nad Labem doporučených bytovou komisí dle došlých žádostí a 
předložených požadovaných dokladů. 

7. Členové finančního výboru 
Usnesení k bodu č.7: 
ZO schvaluje členy FV a to Ing. Vilmu Holečkovou a Ing. Martina Dlouhého 

8. Různé 
	 a) Sponzorský dar pro MŠ Brouček od Jiří Lupínek, Zemní práce  
Usnesení k bodu č.8a): 
ZO schvaluje přijetí daru od fa.Lupínek Jiří ve výši 5000,- Kč pro MŠ 
Brouček 

	 b) Sponzorský dar pro MŠ Brouček od Kámen Zbraslav 
Usnesení k bodu č.8b) 
ZO schvaluje přijetí daru od fa.Kámen Zbraslav ve výši 5000,- Kč pro MŠ 
Brouček 

9. Diskuse 

p.Lupínek Antonín: řešíte parkování u psince? 
Starostka: ano, vedoucí chovatelské stanice přislíbil nápravu. Během 
příštího roku v rámci oprav oplocení vytvoří nová parkování místa.  

p.Lopata: úprava v domě čp.8. Ty žaluzie jsou do oken? 
p.Lupínek Michal: ano, nájemníci opravami tím zhodnotili byt, promítne 
se do výše nájemného. 

p.Lupínek Jiří: ta firma co upravuje hřiště v Litochovicích je už hotová? 
Starostka: veškeré úpravy terénu ještě hotové nejsou, firma je povinna vše 
uvést do původního stavu. 

p.Matoušková: osvětlení u mě? 
starostka: vyřešíme hned z kraje příštího roku 

p.Nytl: světlo u kovárny! Nesvítilo téměř od začátku, co ho nainstalovali. 
Mohlo by se opravit a natočit směrem dolů? 
Starostka: Ano, zařídíme. 

p.Lopata: rybníček, ztrácí se voda, nezapomenout zajistit přítok 
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p. Lupínek Michal: voda teče, ale ztrácí se cestou, je potřeba vyhrábnout 
koryto. Je to ale na pozemcích, které nepatří obci…. 

p. Hauser Jaroslav: chtěl bych vědět nějaký možný termín opravy té naší 
komunikace 
starostka: dálnice je schválená jako předčasné užívání stavby, podmínkou 
konečné kolaudace je úprava Litochovického potoka, převedení vod přes 
Litochovice a stěrkové stěny Prackovice. Součástí stavebního řízení na 
převedení vod ze sesuvu přes Litochovice je i plnohodnotná přístupová 
komunikace pro čištění nádrže na zachycování nečistot nad kravínem, tam 
u vás…součástí má být i plocha pro čištění. 

p.Bartoš: proč nepoužijete dopravníkový pás v korytech pro odtok vody? 
p.Lupínek Michal: tento materiál zatěžuje životní prostředí, je to krok 
zpátky. Musíme vymyslet jiné řešení. 

p.Nytl: kam je svedena splašková kanalizace z kabin, a kam odvádí 
dešťovka? 
p.Lupínek Michal: kanalizace je napojena přípojkou na obecní kanalizaci. 
Co se týče dešťové vody, TJ Sokol má od sponzora mají slíbenou zadržovací 
nádrž na dešťovou vodu pro zalévání hřiště. Prozatím je udělaný však 
drenáží. 

p.Matoušková: po jarní bouračce zasahují zdemolovaná svodidla do cesty, 
dá se s tím něco dělat? 
p.Veltruský: Svodidla patří ŘSD, oni o tom ví, ale vše naplánování oprav 
dlouho trvá – musí se jich sejít víc v kraji. 

p.Lupínek Michal: napíšeme dopis. 
pozn.Honová Andrea: postarám se o vyřízení 

p.Lupínek Antonín: co budete dělat s  Pick-upem? Má propadlou 
technickou. 
p.Šeflová: Vozidlo propadlou STK nemá, kontrolovala jsem na STK, je 
platná do konce roku 2019. Obec by si nedovolila používat vozidlo bez STK. 

p.Soukupová: trhliny na dálnici, ví o tom obec? 
p.Lupínek Michal: nic se nedozvíme, oficiálně nevíme. 
Starostka: informace o situaci na dálnici a v  jejím okolí se dozvídáme od 
novinářů, ŘSD tvrdí, že se v oblasti nalezly sklepy. Ale místo, kde se trhliny 
ukázaly je pod Dobkovičkami na poli. Nemá to pro nás žádný přímý vliv. 
Existence sklepů v této ovocnářské oblasti nelze potvrdit ani vyloučit. 
Avšak – není na našem katastru, sanovat musí ŘSD. Pokud získáme 
informace, zveřejníme pro občany. 

Konec: 19:56 hod 
Zápis vypracován dne 3.12.2018 
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