
 

 Aktuality obce 

                 Vydává Obec Prostějovičky                       Číslo 3                                   Březen 2015 

 

Z jednání zastupitelstva : 
 

Na 4. veřejném zasedání konaném dne 3.3.2015 zastupitelstvo obce: 
 

s c h v a l u j e    :  

 Program 4. zasedání. 

 Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce 

Vodovod Prostějovičky. 

 Jako vítěznou společnou nabídku uchazečů INSTA CZ s.r.o. Olomouc – Hodolany a 

AQUACONSTRUCT s.r.o. Brno Židenice s nabídkovou cenou 7.252.410,- Kč bez 

DPH. 

 Za technický dozor stavby Vodovod Prostějovičky firmu INEXprojekt s.r.o..  

 Prodloužení Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na 

úseku přestupkové agendy. 

 Realizaci stavby Prostějovičky, k.smyčka, Karásek, za podmínek, že stavitel bude úzce 

spolupracovat se sousedem stavby (panem Kopeckým) a okolí stavby uvede ihned po 

dokončení prací do původního stavu. 

 Smlouvy o smlouvách budoucích o právu odpovídajícímu věcnému břemenu (smyčka 

Karásek). 

 Provedení výmalby kaple a její úhradu z nastřádaných církevních darů a prostředků 

obce.             

 Akční plán obce Prostějovičky. 

 Navýšení pracovního úvazku hospodářky obce na 30 hodin týdně.. 

 

v y l u č u j e: 

 Ze zadávacího řízení společnou nabídku uchazečů Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 

Chrudim  a  G – MONT CR s.r.o. Chrudim. 

 

p o v ě ř u j e: 

 starostku obce k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení. 

  

b e r e    n a    v ě d o m í   : 

 Kontrolu plnění usnesení. 

 Informace starostky obce o nepodpoření žádosti na výmalbu kaple.  

 Strategii rozvoje Mikroregionu Plumlovsko. 
 

Oznámení: 

 Poplatky ze psů a za odvoz komunálního odpadu: 
    Upozorňujeme občany, že výběr poplatků ze psů a za odvoz komunálního odpadu na první 

pololetí roku 2015 je POUZE do 31.3.2015. Vzhledem k tomu, že ještě někteří poplatky 

neuhradili, budou dlužníkům vystaveny platové výměry pro úhradu dlužného poplatku a poté 

dle vyhlášky naúčtován trojnásobek.   
 

2. Jarní úklid formou mobilního sběru: 
   Oznamujeme občanům, že 4.4.2015 v obci proběhne pravidelný jarní úklid formou mobilního 

sběru. Dne 2.4.2015 bude do obce přistaven kontejner na objemný odpad. Sběr nebezpečného 

odpadu a elektrozařízení proběhne dne 4.4.2015 v době od 7,30 hod. do 8,15 hod., v tuto 

dobu bude odvezen i kontejner s objemným odpadem. 



Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných čtrnáctidenních svozech. Žádáme 

proto občany,aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.   

 

Dále žádáme občany, aby nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a 

pneumatiky předali ve stanovenou dobu zaměstnancům společnosti .A.S.A. 

TS Prostějov, s.r.o.! 

 

3. Přerušení dodávky elektrické energie: 
   Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – oprav, údržbových a revizních 

prací – bude dne 2.4.2015 ve dvou etapách přerušena dodávka elektrické energie.  

V době od 7,30 do 12,00 hod přerušena dodávka elektrické energie v celé obci včetně 

chatových objektů  MIMO středu obce - nemovitostí kolem kaple směřující k OÚ (od č.p.13 až 

p č.p. 37 a 67. - vyznačeno barevně). 

V době od 11,30 do 14,00 hod bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu obce - 

nemovitostí kolem kaple až k OÚ (od č.p.13 až po č.p. 37 a 67). 

Pro snadnější orientaci přikládáme nákres. 
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bude dne 10.4.2015 v době od 7,30 do 15,00 hod přerušena dodávka elektrické 

energie od č.p.82 po č.p.84. 
 

 

4. Vidimace a legalizace: 

   Oznamujeme občanům, že od dubna budeme nově na OÚ ověřovat shody opisu nebo kopie s 

listinou (vidimace) a ověřovat pravosti podpisu (legalizace). 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.  

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo 

podpis na listině uznal za vlastní.  

 

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani 

jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.  

 

5. Mše svatá:  
  Páter Caha oznamuje občanům, že tradiční mše svatá bude v sobotu 28.3.2015 v 18,30 hod. 

Od 18,00 hod bude možnost svaté zpovědi. Dále 4.4.2015 budou mše v Krumsíně. 

 

6. Zákaz podomního prodeje: 
  Zastupitelstvo obce Prostějovičky se na svém 5. zasedání konaném dne 23.3.2015  usneslo 

vydat Nařízení obce Prostějovičky č. 1/2015, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje. 

 

  Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez 

předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány 

fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo 

veřejného prostranství, jakož i objektů sloužících k rekreaci. 

 

  Zákaz podomního prodeje se netýká celorepublikových veřejných sbírek, pokud budou 

příspěvky dobrovolné. 

 

Poděkování: 

Rodina Konšelova tímto děkuje nájemcům místního pohostinství „Na Točně“ Petrovi a Kláře, 

za skvěle zvládnutou narozeninovou oslavu. Především za příjemné prostředí, profesionální 

přístup a chutné jídlo. 

 

 

Jubilea: 

   Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v těchto  měsících dožívají významného 

jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví. 

                        
           Marie Trnečková – 75 let 

 

 

Opustili nás: 

                                           Tomáš Černý, Prostějovičky 71 
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Újezdní úřad vojenského újezdu Březina 
Víta Nejedlého 692, 682 01  Vyškov 

telefon: 973 451 841-6, fax: 973 451 840 

prednosta@vojujezd-brezina.cz, tajemnik@vojujezd-brezina.cz, http://www.vojujezd-

brezina.cz 

 

 

 Oznamujeme Vám, že v měsíci duben 2015 budou střelbou ohroženy tyto prostory 

vojenského újezdu Březina  

DEN OKRUH OD - DO DEN OKRUH OD – DO 

1.4.2015 

Hanácká 

louka 

Pulkava  

08,00 - 16,00 

08,00 - 15,30 16.4.2015 

čtyři 

tři 

pět 

09,00 - 18,50 

09,00 - 15,00 

08,00 - 17,00 

2.4.2015 

Hanácká 

louka 

Pulkava 

pět 

08,00 - 16,00 

08,00 - 15,30 

14,00 - 17,00 
17.4.2015 

čtyři 

pět 

09,00 - 13,00 

08,00 - 13,00 

3.4.2015 
Hanácká 

louka 

08,00 - 13,00 
20.4.2015 

čtyři 

pět 

09,00 - 22,00 

08,00 - 17,00 

7.4.2015 

čtyři  

Pulkava 

pět           

09,00 - 22,00 

08,00 - 18,50 

08,00 -  13,00 

21.4.2015 

čtyři 

tři 

pět 

09,00 - 16,00 

09,00 - 16,00 

08,00 - 13,00 

8.4.2015 
čtyři 

pět  

09,00 - 18,50 

08,00 - 13,00 
22.4.2015 

čtyři 

pět 

09,00 - 20,00  

  08,00 - 17,00 

9.4.2015 

 

čtyři 

Pulkava 

pět 

09,00 - 18,50 

08,00 - 15,00 

08,00 - 17,00 

23.4.2015 
čtyři 

pět 

09,00 - 12,50  

08,00 - 17,00 

10.4.2015 
čtyři 

pět 

09,00 - 13,00 

08,00 - 13,00 
24.4.2015 

Hanácká louka 

pět 

08,00 - 13,00 

 08,00 - 17,00 

13.4.2015 
čtyři 

pět 

09,00 - 22,00 

08,00 - 17,00 
27.4.2015 

čtyři 

pět 

09,00 - 21,30 

14,00 - 17,00 

14.4.2015 

čtyři 

Svatá Anna 

pět 

09,00 - 18,50 

08,00 - 16,00 

08,00 - 17,00 

28.4.2015 čtyři 09,00 - 21,30 

15.4.2015 
čtyři 

pět 

09,00 - 15,30 

08,00 - 17,00 
29.4.2015 

Hanácká louka 

Svatá Anna 

08,00 - 11,00 

08,00 - 18,50 

   30.4.2015 čtyři  09,00 - 14,00 

 

 

Poznámka: V    průběhu měsíce může dojít ke změnám plánu střeleb. Tyto jsou dány na 

vědomí jen zainteresovaným subjektům, které uvědomí své podřízené.   

Ve dnech 16.4. a 21.4.2015 v době uzavření okruhu tři bude uzavřena komunikace II. 

třídy 377 v úseku Drahany-Žárovice.  

Průjezdnost je umožněna takto: 

- do 08.00 h 

- od 13:00 h do 13:40 h 

- od 15:00 h do 15:40 h 

- od 17:00 h do 17:40 h 

Žádám OÚ aby seznámily své občany a zaměstnance s tímto plánem. 

 

 Přednosta 

  pplk. Ing. Radek MALANÍK 
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