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Leden - Červen 2018

Z jednání zastupitelstva :
Na 26. veřejném zasedání konaném dne 26.2.2018 zastupitelstvo obce:
schvaluje :
 Program 26. zasedání.
 Ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání (pohostinství) ze stany pronajímatele,
za hrubé porušení smlouvy bez výpovědní doby.
 Aktualizaci Akčního plán Strategie rozvoje Obce Prostějovičky.
 Realizaci plynové přípojky dle nově předloženého schématu, ze kterého je zřejmé
napojení přípojky na hlavní řad ve vzdálenosti cca 0,5m od kraje komunikace parc. č.
555/1.
 Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ 29.400,20 do rezervního fondu a
29,- Kč do fondu odměn.
 Mimořádný příspěvek mimo rozpočet MŠ ve výši 20.000,- Kč na dofinancování koupě
konvektomatu.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.2018 – 434, vodohospodářské
zařízení v k. ú. Prostějovičky.
 Převedení plateb za el. energie ke spol. Innogy.
 Aktualizaci Ceníku za poskytované služby, do kterého zahrnuje výpůjčku pivních setů a
nůžkových stanů.
 Příspěvek na penzijního připojištění zaměstnanců ve výši 400,- Kč měsíčně.
r e v o k u j e:
 Usnesení z 24. zasedání v bodě - Napojení plynové přípojky pro nemovitost č.p.53
pouze za předpokladu provedení protlaku pod komunikací par. č. 555/1 v majetku Obce
Prostějovičky.
bere na vědomí :
 Kontrolu plnění usnesení.
 Rozpočtové opatření č. 1.
 Informace ing. Michaely Hrubanové ohledně podnětu MUDr. Dany Krychtálkové.
u k l á d á:
 místostarostovi obce, aby se písemně vyjádřil k podnětu MUDr. Dany Krychtálkové za
obec.

Na 27. veřejném zasedání konaném dne 16.5.2018 zastupitelstvo obce:
schvaluje :
 Program 27. zasedání i s jeho změnami.
 Přijetí dotace s účelem použití, dle čl.II odts.1 Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu
na podporu JSDH 2018.
 Smlouvu o poskytnutí dotace.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330048302/001 (NN Suchánková).
 Rozpočtové opatření č.5.
 Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Domovu pro seniory Soběsuky.
 Nepodpoření žádosti o poskytnutí finančního daru Muzeu regionu Boskovicka.
 Nepodpoření žádosti o poskytnutí finančního daru Lince bezpečí.
 Nepodpoření žádosti o poskytnutí finančního daru na zřízení babyboxu v Nemocnici
Boskovice.




Pořízení návrhu na rozparcelování pozemku par. č. 86/16, k. ú. Prostějovičky.
Zahájení stavebních úprav v prodejně smíšeného zboží dle platných hygienických
norem.
 Výsledek přezkoumání hospodaření obce Prostějovičky.
 Pořízení bezdrátového rozhlasu s digitální ústřednou firmou Empemont s.r.o. pouze
v případě podpoření projektu v roce 2018.
bere na vědomí :
 Kontrolu plnění usnesení.
 Rozpočtové opatření č. 2, 3 a č. 4.
 Podání podnětu k prošetření možných úniků vody z vodovodu nebo dešťové
kanalizace u nemovitosti č.p. 16.
 Žádost o odkup části pozemku par. č. 86/16, k. ú. Prostějovičky.
 Informace starostky obce ohledně vkládání splátek za revitalizaci veřejného
osvětlení do soudní úschovy.
 Informace starostky obce ohledně proběhlých jednání na pronájem prodejny
smíšeného zboží a pohostinství.
 Informace starostky obce ohledně proběhlé kontroly dotace na akci „Vodovod
Prostějovičky“.
 Informace starostky obce ohledně zařazení žádosti o dotaci na nový bezdrátový
rozhlas s digitální ústřednou do náhradních projektů.
 Informace starostky obce ohledně zahájení dotazníkového šetření a druhého kola
pořízení domovních kompostérů.
 Informaci hospodářky obce ohledně vedení dlouhodobých dlužníků na podrozvaze.
 Informace starostky obce ohledně dražby nemovitosti č.p. 15.
 Informace starostky obce ohledně nabídky pojišťovny Generali Group.
 Informace starostky obce ohledně dořešení podnětu MUDr. Dany Krychtálkové.
 Informace paní Hrubanové ohledně špatného technického stavu nemovitosti č.p.48.
u k l á d á:
 Starostce obce vyzvat majitele nemovitosti č.p.48 k nápravě špatného technického
stavu.

Na 28. veřejném zasedání konaném dne 13.6.2018 zastupitelstvo obce:
schvaluje :
 Program 28. zasedání.
 Závěrečný účet obce Prostějovičky za rok 2017 bez výhrad.
 Účetní závěrku obce Prostějovičky za rok 2017.
 Účetní závěrku příspěvkové organizace – MŠ Prostějovičky za rok 2017.
 Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
 Provedení čerpací zkoušky z vrtu HV2 od firmy Lahig s.r.o., Pod Skalou 359, Hněvotín
za cenu 55.031,- Kč za zkoušku a 28.133,- Kč za závěrečné zpracování dokumentace
způsobilou osobou.
 Spisový a skartační řád.
 Rozpočtové opatření č.6.
 Prominutí dluhu u nižších částek dlouhodobě nezvěstným dlužníkům a u dluhu
vzniklého pronájmem nocovny zjistit, zda náklady na vymáhání nepřesáhnou dluh
samotný.
bere na vědomí :
 Kontrolu plnění usnesení.
 Informace starostky ohledně výsledku dotazníků v projektu na pořízení kompostérů
do domácností a ohledně projektu celkového třídění odpadu přímo v domácnostech.

Oznámení:
1. Tradiční Tříkrálová sbírka:
Na začátku ledna proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá
Česká katolická charita ve spolupráci s obecními úřady. Celkem jste do pokladniček
koledníků vložili částku 6.257,- Kč.
Všem bez rozdílu děkujeme za příspěvky, za úžasný přístup ke koledníkům i za drobné
sladkosti, kterými byli obdarováni.
2. Poplatky za odvoz komunálního odpadu:
Upozorňujeme občany, že každé úterý od 17,00 do 18,00 hod probíhá výběr poplatků za
odvoz komunálního odpadu. Termín úhrady poplatku na druhé pololetí je do 30.9.2018. Po
tomto termínu budou dlužníkům vystaveny platové výměry pro úhradu dlužného poplatku.
Z důvodu dovolené paní hospodářky bude pokladna v době od 23.7.2018 do 27.7.2018 a
od 6.8.2018 do 10.8.2018 uzavřena. Poplatky v uvedenou dobu bude možné hradit pouze
bankovním převodem. Děkujeme za pochopení.
3. Termíny svozů nápojového kartonu:
Další svozy nápojových kartonů ve dnech: 21.9.2018 a 14.12.2018. Pytle s nasbíranými
kartony odevzdávejte minimálně 1 den před svozem na obvyklém místě - u nádob na tříděný
odpad.
4. Oznámení VAK svazku obcí Plumlov- Vícov:
Z důvodu přetrvávajícího horkého a hlavně suchého počasí žádáme tímto naše odběratele o
hospodárné nakládání s pitnou vodou. Je ZAKÁZÁNO pitnou vodu využívat k napouštění a
dopouštění bazénů, oplachu zpevněných ploch, k umývání aut a k zálivce zahrad. Mějte prosím
na paměti, zejména jste-li současně majiteli vlastní studny a vodovodní přípojky – napustíte-li
si z vodovodu bazén, pravděpodobně tím připravíte jiné spoluobčany o vodu nezbytnou k
vaření nebo mytí.
5. Oznámení Velkorakovského pivovaru:
Velkorakovský minipivovar hledá do místního pohostinství brigádníka nebo brigádnici pro
střídání směn. Nástup možný ihned. Info na tel. č. 739 417 638.

Jubilea:
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteříse v měsících leden - červen dožívají
významného jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví.
Staňková Eliška

a Znojilová Růžena

V rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection
Regulation neboli GDPR) účinného od 25. 5. 2018 nelze již u jubilantů uvádět
jejich věk a rubrika „Vítáme do života“ byla zrušena.

Opustili nás:
Helena Bártová, Prostějovičky 25
Aktuality obce * č.1 - 6/2018 * vychází 18.7.2018 * vychází dle potřeby * zapsáno v evidenci periodického
tisku pod číslem MK ČR E 17152 * Vydává Obec Prostějovičky, Prostějovičky 67, 798 03, Plumlov *
IČ: 00288667 * tel.:588 00 22 79 * e-mail: obec.pvicky@volny.cz * www.prostejovicky.cz

