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Z jednání zastupitelstva : 

 

Na 10. veřejném zasedání konaném dne 23.9.2015 zastupitelstvo obce: 
s c h v a l u j e    :  

 Program 10. zasedání. 
 Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 

č.12125165. 

 Rozpočtové opatření č. 7.  

 Prodej části pozemku parc. č. 570/1 za cenu 25,- Kč/m2 , návrh na vklad uhradí kupující.   

 Odpuštění nájmu nebytových prostor (pohostinství) od září 2015 do ledna 2016 

z důvodu probíhající rekonstrukce sálu. 

 Pořízení radiátoru na chodbu u sálu (do nákladu cca 15 tis. Kč) 

 Výměnu zbylých oken na budově č.p.13 (WC, kuchyň, salonek) 

 Opravu a rekonstrukci dámských WC v pohostinství. 

 Provozování vodovodu specializovanou firmou, a to na dobu určitou (cca 3 roky).  

 Uhrazení nákladů  pro pořízení projektů domovních přípojek.   

 Řešení podílů v místních komunikacích parc.č. 555/2, 214/247 a 214/248 v k.úz. 

Prostějovičky. 

 

b e r e    n a    v ě d o m í   : 

 Kontrolu plnění usnesení. 

 Rozpočtové opatření č. 6.  

 Informace starostky obce ohledně prováděné rekonstrukce sálu. 

 Informace paní Ing. Hrubanové ohledně řešení stavu lavic v kapličce. 

 Informace starostky obce ohledně úmrtí projektanta vodovodu.   

 Informace ohledně nutnosti pořízení průkazů energetické náročnosti budov.       

 Informace ohledně nepovoleného skládkování ve zrušené skládce Obička. 

 Informace ohledně havárie přívodu vody v MŠ. 

 

Na 11. veřejném zasedání konaném dne 27.10.2015 zastupitelstvo obce: 
s c h v a l u j e  : 

 Program 11. zasedání. 
 Přijetí dotace s účelem použití dle čl.II odst. 1. 
 Znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární 

ochraně. 

 Rozpočtové opatření č. 9. 
 Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 

č.12125165. 
 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Prostějovičky. 

 Opravu odpadané a popraskané omítky v sále. 

 

 

 



 

 Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí 

č.12128805 pro navýšení hodnoty jističe sálu.   

 Změnu užívání části nemovitosti č.p. 39, pro chov a výcvik psů.  

 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí obce Prostějovičky. 

 

b e r e    n a    v ě d o m í   : 

 Kontrolu plnění usnesení. 

 Rozpočtové opatření č. 8.  

 Informace paní Ing. Hrubanové ohledně řešení stavu lavic a schodů v kapličce. 

 Informace starostky obce ohledně vodovodu.   

 

Oznámení: 
 

1. Svoz odpadu: 

    Upozorňujeme občany, že na přelomu roku 2015/2016 vychází dva liché týdny za sebou (53. 

a 1. týden), proto bude poslední svoz popelnic v tomto roce proveden dne 21.12.2015. První 

svoz v roce 2016 pak proběhne dne 11.1.2016. Svozy popelnic tak v obou případech proběhnou 

za tři týdny, ale je nutné zachovat sudé a liché svozové týdny. 
 

 

2. Informace Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina:  

     Ve dnech od 14.12.2015 do 15.1.2016 bude Újezdní úřad vojenského újezdu Březina 

z provozních důvodů uzavřen. Z důvodu účetní uzávěrky a z technických důvodů bude 

kontaktní místo Czech POINT ve dnech 14.12.2015 – 15.1.2016 uzavřeno.  

V uvedené dny nebude možné pořídit ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy 

(rejstřík trestů, katastr nemovitostí atd.) 

 

V těchto dnech nebude možné vyřídit žádosti o vydání povolení ke vstupu a vjezdu na 

území vojenského újezdu Březina. 

 První úřední den: 18. 1. 2016 

 

  INFORMACE pro DRŽITELE povolení ke vstupu na území vojenského 

újezdu BŘEZINA: 

1)      pro všechny typy povolení platí, že prolongace (prodloužení platnosti) se pro rok 

2016 NEBUDE provádět; z důvodu změny režimu povolování vstupu na území újezdu 

bude nutné od 1.1.2016 podat novou žádost o vydání povolení; podrobné informace a 

pokyny včetně tiskopisů žádostí ke stažení budou zveřejněny na webových stránkách 

vojenského újezdu nejpozději do 18. 12. 2015; 

2)      stávající povolení s platností do 31.12.2015, která jsou vydána za účelem zaměstnání 

a další činnosti na území újezdu (zelená) a za účelem trvalého pobytu (červená), 

zůstávají v platnosti do 29.2.2016;  

3)      všechna povolení, která byla vydána do konce roku 2015, po skončení jejich platnosti 

zničte, nemusí se vracet zpět k úřadu. 

    Letos tedy nebudou povolenky na obecním úřadu vybírány. Pro další informace je 

nutné kontaktovat zástupce Újezdního úřadu vojenského újezdu Březina. Je nám líto, ale 

z důvodů výše popsaných změn nelze letos povolení ke vstupu vyřídit přes obecní úřady.  

 



 

3. Změna sídla úřadu práce: 

  Upozorňujeme občany na změnu sídla Úřadu práce České republiky, kontaktní pracoviště 

Prostějov, které bylo z Plumlovské ulice přestěhováno na náměstí Spojenců (budova bývalého 

okresního úřadu).     

   

4. Nabídka MŠ: 

   Mateřská škola Prostějovičky z důvodu obnovy lehátek s pevnou oporou zad nabízí k 

odprodeji dětská lehátka. Jsou určená k příležitostnému spaní, také k bazénu nebo na chatu. 

Cena jednoho lehátka je 500,- Kč a jsou k nahlédnutí v MŠ u p.Brablecové. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zveme Vás: 
  Na tradiční Mše svaté o Vánočních svátcích: 

 Kaple sv. Anny (Prostějovičky) 

24.12. 15:30  

2.1. 2016 17:00 

 

Kostel sv. Bartoloměje (Krumsín) 

24.12. 21:00                25.12. 7:30 

26.12. 7:30                  27.12. 7:30 

 

Jubilea: 

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

jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví. 

                        
           Jindřich Znojil – 85 let 

 

Vítáme do života: 
 

Albert Pospíšil,  Adam Petržela  a  Vojtěch Eliáš 

 



Vážení občané,  
přejeme   vám   krásné   svátky   vánoční  a  úspěšný  nový  rok 2016. Děkujeme  

vám  za  spolupráci  a  vaše  podněty,  které  nás  společně posunují k lepším 

výsledkům.  
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