Aktuality obce
Vydává Obec Prostějovičky

Číslo 7 - 12

Červenec - Prosinec 2018

Z jednání zastupitelstva :
Na 29. veřejném zasedání konaném dne 24.7.2018 zastupitelstvo obce:
schvaluje :
 Program 29. zasedání.
 Propachtování (pronájmu) místního pohostinství za podmínek:
o Pronájem od 1.8.2018 na dobu určitou 5 - ti let.
o Letní provoz (květen – srpen) cena pachtovného 500,- Kč za měsíc + zálohy na
el. energii, vodu apod.
o Zimní provoz (září – duben) cena pachtovného 1,- Kč za měsíc + zálohy na el.
energii, vodu apod.
 Výměnu vstupních dveří v obchodě přes firmu pana Selingera za cenu 24.850,- Kč.
 Rozpočtové opatření č.7 .
potvrzuje :
 paní Hanu Hradečnou ve funkci ředitelky Mateřské školy Prostějovičky v souladu s §
166, odst.3), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, od
1.8.2018 na dobu určitou 6 let .
bere na vědomí :
 Kontrolu plnění usnesení.
 Informace starostky obce k potvrzení ve funkci ředitelky MŠ Prostějovičky.
 Informace starostky obce ohledně stanovení počtu zastupitelů na nové funkční
období 2018-2022.

Na 30. veřejném zasedání konaném dne 18.9.2018 zastupitelstvo obce:
schvaluje :
 Program dnešního zasedání i s jeho změnou.
 Odprodej části pozemku par. č. 86/16 za podmínek:
- cena 80,- Kč/m2,
- mezi nově navrženým pozemkem a sloupem VN je nutné zachovat průjezdnost v šíři
minimálně 3 m,
- k samotnému geometrickému zaměření přizvat zástupce z obce,
- návrh na vklad uhradí kupující.
 Poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč Českému svazu včelařů, základní
organizaci Prostějovičky.
 Vydláždění části pozemku par. č. 546 před domem č.p.73 zámkovou dlažbou.
 Rozpočtové opatření č. 9.
 Výměnu vitrín na prodejně smíšeného zboží za plastové, firmu pana Selingera.
 Navýšení limitu pro starostku ve schvalování nákupu movitých věcí bez zastupitelstva
obce na 30.000,- Kč.
 Prominutí dluhu z nocovny.
 Přijetí dotace Olomouckého kraje „Dotace obcím Olomouckého kraje na řešení
mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018“ ve výši 370.000,Kč na akci Prostějovičky- propojení vrtu HV2 se stávajícím vodojemem.

bere na vědomí :
 Kontrolu plnění usnesení.
 Žádost o poskytnutí finančního daru pro Hospic na Sv. Kopečku.
 Rozpočtové opatření č. 8.
 Informace starostky obce ohledně možnosti pořídit na hřbitov solární osvětlení.

Na ustavujícím zasedání konaném dne 31.10.2018 zastupitelstvo obce:
schvaluje :
 Ověřovatele zápisu pana Romana Petrželu a paní Janu Suchánkovou, zapisovatelku
paní Kateřinu Bakalovou.
 Program ustavujícího zasedání.
 V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích , že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 Veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
volí:
 Starostkou obce paní Zdeňku Růžičkovou, bytem Prostějovičky 34, 798 03 Plumlov
 Místostarostou obce pana Pavla Kožnárka, bytem Prostějovičky 108,798 03 Plumlov
 Předsedou finančního výboru paní Ing. Michaelu Hrubanovou, Ph.D., bytem
Prostějovičky 58, 798 03 Plumlov
 Předsedou kontrolního výboru paní Jitku Šiklingovou, bytem Prostějovičky 59, 798 03
Plumlov
bere na vědomí:
 Informace vznesené v diskusi.
zřizuje:
 Finanční a kontrolní výbor s počtem tří členů.
stanovuje:
 Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 800,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.
 Odměnu za výkon funkce předsedů výborů ve výši 1.500,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 1.11.2018
 Odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 4.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018.

Oznámení:
1. Termín svozu nápojového kartonu:
Poslední svoz nápojových kartonů v tomto roce proběhne dne 14.12.2018. Pytle s
nasbíranými kartony odevzdávejte minimálně 1 den před svozem na obvyklém místě - u nádob
na tříděný odpad.
2. Oznámení VAK svazku obcí Plumlov- Vícov:
VAK s. o. Plumlov – Vícov žádá své odběratele, aby si zkontrolovali zabezpečení svých
vodoměrů, výpustných ventilů a kohoutů tak, aby v zimním a mrazivém období nedošlo k jejich
poškození. Poškození vede k nekontrolovatelnému úniku pitné vody.

3. Změna v jízdních řádech:
Oznamujeme občanům, že od 9.12.2018 se mění jízdní řády. V naší obci dochází pouze
k nepatrným změnám, a to u linky 780410 Prostějov – Určice – Kobylničky bude spoj 18
veden přes Křenůvky. U linky 780430 Prostějov – Prostějovičky u spoje 24 s odjezdem v 17:50
hod. z Prostějoviček byla upravena jízdní doba v průběhu spoje.
4. Svoz odpadu:
Oznamujeme občanům, že pravidelný svoz odpadu, který vychází na Štědrý den, proběhne
v sobotu 22.12.2018. Může se stát, že svoz proběhne v dřívějších hodinách než obvykle.
Žádáme tímto občany, aby nachystali nádoby na odpad před své nemovitosti včas.
5. Ordinace MUDr. Markové:
Oznamujeme občanům, že ordinace MUDr. Markové bude ve dnech 20.12. a 21.12.2018
z důvodu dovolené uzavřena. Akutní stavy ošetří MUDr. Anderová.
6. Nabídka pracovního místa:
Pro prodejnu smíšeného zboží v obci Prostějovičky se hledá prodavač/ka na částečný úvazek.
Po uchazečích je požadováno: platný zdravotní průkaz, příjemné vystupování, samostatnost.
Praxe v oboru vítána. Nástup možný po dohodě ihned. V případě zájmu zašlete svůj profesní
životopis - email. hanka.rehulkova@email.cz. Kontaktní osoba: Hana Řehulková, telefon
603159151.
7. Propagace Olomouckého kraje:
V rámci povinné propagace Olomouckého kraje oznamujeme občanům, že Obci
Prostějovičky byla v roce 2018 poskytnuta dotace na zajištění akceschopnosti jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v částce 35.000,- Kč. Dotace byla použita na
pořízení přívěsného vozíku PS12 s příslušenstvím. Celkové finanční náklady projektu činily
45.111,- Kč.

Zveme Vás:
Na tradiční Mši svatou „Bohoslužba slova“
v Kapli sv. Anny v Prostějovičkách

24.12.2018 v 16:00 hod.

Jubilea:
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v období červenec - prosinec dožívají
významného jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví.
Synková Bedřiška, Trvalová Marie, Kožnárková Marie, Dostál Jiří, Hruban František,
Matušek Pavel, Znojil Jindřich a Ponikelská Helena

Opustili nás:
Květoslava Halousková, Prostějovičky 55

Vážení občané,
přejeme vám příjemné prožití svátků
vánočních a úspěšné vykročení do
nadcházejícího roku 2019
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