
Obec připravuje nové webové stránky, které budou 
veselejší, pružnější a informativnější a cenově  
mnohem příznivější. 

www.prackovice-litochovice.cz

Uvítáme příspěvky o zajímavých akcích, nápadech a 
postřehy  od občanů Prackovic a Litochovic. Od příštího 
čísla budeme uveřejňovat rubriku Zajímaví lidé z 
našeho okolí. 

UPOZORNĚNÍ:
VYÚČOVÁNÍ SLUŽEB ZA UPLYNULÝ  ROK BUDOU 
ZASÍLÁNA OBČANŮM DO SCHRÁNEK V PRŮBĚHU 
ČERVENCE 2011

Dne 25.5.2011 proběhl  na  obecním  úřadě audit  hospodaření 
obce za  rok 2010. Na  základě tohoto auditu  byly  zjištěny  méně 
závažné chyby  a  nedostatky,  které budou  v  průběhu  tohoto roku 
n a p r a v e n y  a  o j e j i c h  n á p r a vě b u d e p o d á n a  i n f o r m a c e 
přezkoumávajícímu orgánu.
Ve dnech  14.-16.6.2011 proběhla  v  mateřské škole Brouček 
třídenní inspekce ČSI, která kontrolovala  veškerou  činnost  MŠ 
Brouček. Výsledek bude znám během 14 dnů po vyhodnocení kontroly.

NAROZENÍ OBČÁNCI:
10.4.2011 Tomáš Řehánek
17.5.2011 Nikola Lupínková
26.5.2011 Matyáš Kubín
PŘEJEME RODIČŮM I DĚTEM VŠE NEJLEPŠÍ! 
GRATULUJEME!

Zpravodaj č.6
Prackovice - Litochovice nad Labem
Květen - červen 2011

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 4.veřejné zasedání zastupitelstva 

obce Prackovice nad Labem konané v roce 2011 dne 
23.6.2011 v 18 hodin 

v Motorestu brány Čech v Litochovicích nad Labem. 
Návrh programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti OU za období od 24.3.2011 do 22.6.2011
2. Výsledky auditu Krajského úřadu ze dne 25.5.2011
3. Závěrečný účet obce - vyjádření souhlasu ZO s hospodařením obce za rok 2010
4. Schválení obecně závazných vyhlášek na další období
5. Vystoupení obce Prackovice nad Labem z DSO Integro
6. Schválení záměru přijetí úvěru ve výši 5,9 milionu na úhradu dluhu z minulých let 

plus části ůroků společnosti JAPIS
7. Potvrzení obce o zajištění spoluúčasti na rekonstrukci hygienického zázemí MŠ 

Brouček (dotace Krajského úřadu ve výši 212.000,-)
8. Schválení návrhu smlouvy o dílo se zhotovitelem územního plánu dle výsledku 

výběrového řízení  
9. Schválení návrhů kupních smluv na pozemky Nad rybníčkem
10.Potvrzení obce o zajištění spoluúčasti na výstavbě dětského hřiště - Prackovice 

náves, projekt Chceme si hrát (dotace MPP PRV ve výši 330.549,-)
11. Ustanovení výběrové komise na poptávkové řízení Rekonstrukce hygienického 

zázemí MŠ a Dětské hřiště Prackovice náves
12. Pronájem obecního bytu č.p.137/7 v Prackovicích nad Labem 
13.Záměr obce opětovného zveřejnění prodeje pozemku p.č. 329/1
14.Různé - diskuse
Informace o tom, že závěrečný účet obce a výsledky auditu jsou k nahlédnutí na OU, 
byla vyvěšena na úřední desce a na internetu od 6.6.2011
V Prackovicích dne 15.6.2011) ) ) )
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka

http://www.prackovice-litochovice.cz
http://www.prackovice-litochovice.cz


Zpráva o činnosti OU a starostky v době od 24.3.2011 do 
22.6.2011
- Proškolení zaměstnance na práci s motorovou pilou - certifikát zdarma v 

rámci projektu Most k zaměstnání od společnosti Job Asistent
- Vyčištění strouhy na odtoku z rybníka v Prackovicích plus výstavba čistící 
šachty u školy

- Žádost o zřízení služby ověřování listin a podpisů na našem úřadě
- Svoz nadměrného odpadu
- Kulturní akce - pálení čarodějnic, Slavnost stromů, dětský den
- Jednání se společností Japis
- Oprava zdi v domě č.p.8 v Litochovicích, kde hrozilo zřícení
- Zakoupena obecní míchačka na 230V za 4.990,-Kč. 
- Porucha na přečerpávací stanici č.3 v Prackovicích - tato stanice není v 

dobrém technickém stavu a na řešení tohoto problému se i nadále pracuje.
- Zbroušení nájezdu na silnici u “myší díry” v Prackovicích
- Získány dotace na následující projekty: dětské hřiště  na návsi v 

Prackovicích (dotace 330.549,-Kč - probíhá poptávkové řízení), 
rekonstrukce hygienického zázemí MŠ Brouček (dotace 212.000,-Kč - 
probíhá poptávkové řízení), dotace na výstavbu komunikace ke 4 rodinným 
domům v Litochovicích (200.000,- Kč - probíhá výběrové  řízení), dotace z 
MAS České středohoří na rekonstrukci multifunkčního kulturního domu v 
Litochovicíéch ve výši 675.000,-Kč (poptávkové řízení proběhne během 
prázdnin). Celkový příjem z těchto uvedených dotací do rozpočtu obce 
(včetně dotací na dva zaměstnance) by za rok 2011 měl činit 1,6 milionu 
korun.

- V obou obcích proběhlo čištění a revize komínů

DALŠÍ CHYSTANÉ AKCE V OBCI:
ROZLUČKA SE ŠKOLNÍM ROKEM PRO DĚTI - Hasičárna 
Litochovice, 2.7.2011 ve 13 hodin - diskotéka, soutěže
TANCOVAČKA s dechovkou 2.7.2011 od 18 hodin v restauraci 
KORUNA v Prackovicích, doprava z Litochovic zajištěna  

V průběhu července a srpna by mělo dojít  k zahájení rekonstrukce 
sociálního zařízení v mateřské škola a výstavbě dětského hřiště 
na návsi v Prackovicích.

LIDÉ, KTERÝM NENÍ VZHLED OBCE LHOSTEJNÝ
V této kolonce bych se velmi ráda zmínila o obyčejných lidech z 
této obce, kteří neváhají věnovat svůj volný  čas, finance a 
nápady tomu, aby se vzhled našich dvou obcí začal pomalu 
zlepšovat. Přichází na to již celá Evropská unie, že péče o 
vzhled malých obcí nemůže ležet jen na možnostech veřejných 
rozpočtů. Bez dobrovolnické práce lidí, kteří mají svou obec rádi, 
se  jen těžko obejdeme. Co bylo dříve samozřejmostí a co lidé 
vykonávali rádi a s určitým nadšením, je nyní obrovskou 
vzácností a je potřeba si takových iniciativ vážit, podporovat a 
doslova hýčkat. V dřívějších dobách, když se lidé chtěli bavit, 
domluvili se a po sobotách a nedělích si postavili kulturák. V 
dnešní době jsou lidé zavření za zdmi svých domů a mají k sobě 
čím dál tím dále. Páteří každé fungující obce a fungující 
komunity jsou nadšenci, aktivní lidé, kteří jsou nezlomní ve své 
vůli přispět svým dílem ku prospěchu všech. Několikrát jsem 
navštívila severský  stát Finsko, kde na tomto principu realizují 
spousty projektů ke zlepšení života obyvatel v odlehlých 
vesnicích. Tam je dobrovolnická práce jakoby samozřejmostí. U 
nás v dřívějších dobách také byla, bez ní bychom rozbitou 
poválečnou republiku dohromady nedali, ale nadšení padesátých 
let, které se volně přeneslo i do let šedesátých, pozvolna 
upadalo v letech normalizace, mírně zazářilo v letech 
osmdesátých, pak zcela zaniklo s nástupem “nové doby”. Ale 
některým z nás to přeci jen nedá a nehodlají se smířit se stavem 
věcí:   
Prvním příkladem této rubriky je zastupitel Martin Vágner, který 
se v rámci svého osobního volna  pustil s partou nadšenců do 
úpravy vzhledu studánky v Prackovicích nad Labem. Brzy se 
dočkáme slavnostního “otevření” tohoto dílka. Přijďte se podívat, 
jak pokračují práce. A dejte o sobě vědět, když vás napadne byť 
třeba drobnost, která potěší i ostatní. Panu Vágnerovi a ostatním 
prozatím bezejmenným upřímně děkujeme!


