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Z jednání zastupitelstva : 

 

Na 9. veřejném zasedání konaném dne 5.8.2015 zastupitelstvo obce: 
s c h v a l u j e    :  

 Program 9. 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 7.982.222 Kč bez DPH. 

 Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5. 

 

p o v ě ř u j e: 

 Starostku obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na akci 

Vodovod Prostějovičky. 

 Paní Ing. M. Hrubanovou kontaktovat odborníka na ošetření dřeva v kapličce. 

 Pana Pavla Kožnárka kontaktovat majitele stavební firmy pana Boháče ohledně 

provádějících stavebních úprav, problémů vzniklých na stropě v pohostinství a odvozu 

suti a následně informovat zastupitele obce.   
 

b e r e    n a    v ě d o m í   : 

 Kontrolu plnění usnesení. 

 

Oznámení: 
1. Poplatky ze psů a za odvoz komunálního odpadu: 

    Upozorňujeme občany, že každé úterý od 15,00 do 18,00 hod probíhá  výběr poplatků za 

odvoz komunálního odpadu na druhé pololetí letošního roku. Termín úhrady poplatku je 

nejpozději do 30.9.2015.  Po tomto termínu budou dlužníkům vystaveny platové výměry pro 

úhradu dlužného poplatku.     
 

2. Třídění nápojového kartonu: 

     Připomínáme občanům další svoz nápojových kartonů, který proběhne dne 25.9.2015. Pytle 

s nasbíranými kartony odevzdávejte minimálně 1 den před svozem na obvyklém místě - u 

nádob na tříděný odpad.  

3. Třídění kovu: 

   Tak jak jsme zmiňovali v předešlých Aktualitách, od 1.1.2015 platí vyhláška k novele zákona 

o odpadech, podle které obce a města musí zajistit třídění bioodpadu a kovů.  

  

  Pro třídění kovů je možnost využití sběrného místa u areálu Zahrádky. Opakovaně 

upozorňujeme občany, že toto sběrné místo není určeno pro skládkování veškerého 

odpadu. Neustále je nacházen plastový odpad, oblečení apod.. SEM patří pouze železný 

odpad, nelze zde ukládat ani vyřazené lednice, televize, zahradní sekačky, či jiný podobný 

odpad - pro tento druh je dvakrát ročně pořádán mobilní sběr. 

 

   Na třídění drobného kovu, jako plechovky nebo víčka od jogurtů, byl 

pořízen kontejner, který je umístěn před bývalým obecním úřadem. 

Kontejner má šedou barvu a bude v pravidelných intervalech vyvážen.  

Nádoba v zádveří OÚ byla po pořízení kontejneru odstraněna.  



 

 

4. Podzimní úklid formou mobilního sběru: 

    Oznamujeme občanům, že 3.10.2015 v obci proběhne pravidelný podzimní úklid formou 

mobilního sběru. Dne 1.10.2015 bude do obce přistaven kontejner na objemný odpad. 

    

   Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení proběhne dne 3.10.2015 v době od 7,30 

hod. do 8,15 hod., v tuto dobu bude odvezen i kontejner s objemným odpadem. 

 

 nebezpečný odpad - jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný, např. 

oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů 

 pneumatiky - jedná se o pneumatiky z osobních vozidel 

 objemný odpad - jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho 

umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené 

oblečení apod. 

 vyřazené elektrozařízení - jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou 

to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné  trouby, 

rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod. 

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.! 
 

5.  Kotlíkové dotace: 

    Olomoucký kraj v současné době připravuje žádost o finanční podporu projektu tzv. 

kotlíkových dotací, v jehož rámci plánuje (za předpokladu schválení žádosti ze strany 

Ministerstva životního prostředí) od roku 2016 poskytovat dotace na výměnu kotlů na pevná 

paliva za nové ekologičtější zdroje vytápění majitelům rodinných domů v Olomouckém kraji.  

 

Bližší informace k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje 

věnovaných této problematice www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace, případně na stránkách 

Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 www.opzp.cz, v jehož rámci by měl být 

projekt realizován.  

Základní informace o kotlíkových dotacích: 

Jedná se o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za: 

 Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % 

 Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 % 

 Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 % 

 Tepelné čerpadlo (nebo kotel pouze na biomasu) – 80 % 

Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejích prováděcích předpisů. 

 Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Zbývající výdaje jsou 

hrazeny žadatelem o dotaci. 

http://www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace
http://www.opzp.cz/


V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa týkající 

se tématu kotlíkových dotací.  
 

Pro účely nastavení dotačního titulu kotlíkových dotací bychom Vás rádi požádali o vyplnění 

výše uvedené ankety (v případě zájmu o podporu). 
 

Další případné dotazy k tomuto tématu můžete také zasílat na kotlikovedotace@kr-

olomoucky.cz. 

 
 

6. Propagace: 

                                                          

                                                         v rámci Programu obnovy venkova 2015 poskytl Obci 

Prostějovičky investiční příspěvek ve výši 300.000,-Kč na projekt „Rekonstrukce 

společenského sálu“. Projekt řeší plynofikaci sálu včetně vnitřních rozvodů, výměnu oken a 

vstupních dveří, zřízení kuchyňky, vybudování samostatného sociální zařízení. Jedná o 50% 

úhradu nákladů uvedeného projektu.  

Mimo tento projekt budou provedeny stavební úpravy, které zlepší statiku podlahy sálu dle 

propočtu statického posouzení. 

 

Jubilea: 

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

jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví. 

                        
           Helena Bártová – 80 let 

 

Vítáme do života: 
 

Aneta Ehlová            a       Florian Podzimný 

 

 

Zveme Vás: 

                    3.října 2015 ve 14,00 hod. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                       4.října 2015 START ve 14,30 hod. 
 

Obě akce se konají v areálu Zahrádky. 

https://docs.google.com/forms/d/1nWS-4zBCjJn-UE_jfQx00F1pnKDbiVzLIW8hzkFDG5s/viewform?c=0&w=1
mailto:kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz
mailto:kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz


 

 

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 září 2015 budou střelbou ohroženy tyto prostory 

vojenského újezdu Březina  

DEN OKRUH OD - DO DEN OKRUH OD - DO  

11.9.2015 

Hanácká 

louka 

pět 

08,00 - 13,00 

08,00 - 23,00 22.9.2015 
Pulkava 

pět 

08,00 - 17,10 

08,00 - 23,00 

14.9.2015 

čtyři 

tři 

Pulkava 

pět 

09,00 - 16,00 

09,00 - 15,00 

08,00 - 16,00 

08,00 - 18,00 

23.9.2015 

Hanácká 

louka 

pět 

08,00 - 16,00 

08,00 - 23,00 

15.9.2015 

Pulkava 

pět 

08,00 - 16,00 

08,00 - 23,00 24.9.2015 

čtyři 

Pulkava 

pět 

09,00 - 15,00 

08,00 - 15,30 

08,00 - 18,00 

16.9.2015 

 

pět 

 

08,00 - 23,00 25.9.2015 

Hanácká 

louka 

pět 

08,00 - 12,50 

08,00 - 13,00 

17.9.2015 

čtyři 

Svatá Anna 

pět 

09,00 - 14,00 

08,00 - 15,30 

08,00 - 23,00 

29.9.2015 

Hanácká 

louka 

pět 

08,00 - 15,30 

14,00 - 23,00 

18.9.2015 
čtyři 

pět 

09,00 - 12,50 

08,00 - 18,00 
30.9.2015 

Hanácká 

louka 

pět 

08,00 - 15,30 

14,00 - 23,00 

21.9.2015 
Svatá Anna 

pět 

08,00 - 12,50 

08,00 - 18,00 
   

 

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

vědomí jen zainteresovaným subjektům, které uvědomí své podřízené. 

Ve dnech  9.9. a 14.9.2015 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 

 

 Přednosta 

  pplk. Ing. Radek MALANÍK 
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