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Přítomni:
Členové Rady města Prostějova:
Mgr. František J u r a
Mgr. Jiří P o s p í š i l
PaedDr. Jan K r c h ň a v ý
RNDr. Alena R a š k o v á
Ing. Jiří R o z e h n a l
Ing. Milada S o k o l o v á
Ing. Tomáš B l u m e n s t e i n
Bc. Miloš S k l e n k a
Marcela Ž u p k o v á

Tajemnice MMPv:

Ing. Blanka V y s l o u ž i l o v á, MBA

Přizváni:
Ing. Radim Carda
Ing. Petra Mejzlíková
JUDr. Lenka Antoníčková
Omluveni:
Roman K a r š u l í n
Ing. Zdeněk F i š e r
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Předsedající Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, v 10:00 hod. zahájil a dále řídil 76. schůzi Rady
města Prostějova, prohlásil, že schůze rady města byla řádně svolána, konstatoval přítomnost nadpoloviční
většiny všech členů rady, omluvil Romana Karšulína, Ing. Zdeňka Fišera, sdělil, že z technických důvodů
nebude použito hlasovací zařízení, a proto nebude zaznamenáno hlasování po jménech (přítomní členové
rady vyjádřili s tímto postupem souhlas) a oznámil, že správný název materiálu č. 4.7 zní „Splnění uložených
opatření z veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 a u ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1“.
V rozpravě vystoupila: RNDr. Alena Rašková (avizovala účast náměstka primátora města Olomouce v bodě
různé, který bude informovat o provozu elektrokoloběžek v Olomouci).
Předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1023:
Rada města Prostějova
schvaluje
program své 76. schůze, konané dne 26. 1. 2021, uvedený na pozvánce s tím, že správný název
materiálu č. 4.7 zní „Splnění uložených opatření z veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ PV, Palackého
tř. 14 a u ZŠ PV, ul. Vl. Majakovského 1“;
pověřuje
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
2.1 Informace o činnosti komisí Rady města Prostějova za období říjen - prosinec 2020
2.2 Personální změny v komisích Rady města Prostějova (ústní zpráva Ing. Rozehnala)
2.3 Projektový námět „Podpora průvodcovských služeb TIC“
2.4 Informace o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností
2.5 Změna zástupců města v komisi a pracovní skupině Svazu měst a obcí ČR
3. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek:
3.1 Návrh na provedení změny závazku ze „Smlouvy o provádění úklidu“ v budovách MMPv dle
Dodatku č. 5
3.2 Návrh na provedení změny závazku ze Smlouvy o dílo u veřejné zakázky „Přístavba tělocvičny u DDM
Vápenice, Prostějov“ dle Dodatku č. 4
3.3 Schválení žádostí o dotace na Olomoucký kraj.
3.4 ROZOP kapitoly 17 – Dotace a veřejné zakázky
3.5 Projektový námět „Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech“
4. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
4.1 MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 - žádost o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku
a o aktualizaci odpisového plánu
4.2 MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – žádost o úpravu závazného ukazatele odpisy dlouhodobého majetku
organizace a o aktualizaci odpisového plánu
4.3 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – žádost o revokaci usnesení RMP č. 1004 ze dne 12.1.2021 a o úpravu
rozpočtu organizace
4.4 Revokace části usnesení RMP č. 0609 ze dne 25.8.2020 a aktualizace odpisového plánu MŠ Prostějov
Moravská ul. 30
4.5 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi
4.6 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u školských PO
4.7 Splnění uložených opatření z veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 a u ZŠ
Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
5. ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport
6. Schválení dodatku ke smlouvě o přijetí dotace z OlK – Prostějovská zima
7. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
7. 1 Vyhlášení záměru prodeje 2 částí pozemku p. č. 6251/4 v k. ú. Prostějov
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7. 2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 3713/1 v k. ú. PV
7. 3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 510/5 v k. ú. Domamyslice
7. 4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6330/3 v k. ú. Prostějov
7. 5 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Ptení a k. ú. Hrochov
7. 6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 461/1 v k. ú. Domamyslice
7. 7 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 219/6 v k. ú. Čechovice u Prostějova
7. 8 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7416/14 v k. ú. Prostějov
7. 9 Výkup pozemků p. č. 7558/5 a p. č. 7558/6 oba v k. ú. Prostějov
7.10 Výkup části pozemku p. č. 740/9 v k. ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50
7.11 Výkup částí pozemků p. č. 226, p. č. 227 a p. č. 229 vše v k. ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50
7.12 Prodej části pozemku p. č. 6319/2 v k. ú. Prostějov
7.13 Ukončení NS č. 2020-50-482 z 16.12.2020 a vyhlášení záměru výpůjčky p. č. 978 v k. ú. Vrahovice
7.14 Ukončení nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání dřevěných prodejních stánků Standard
ze smrkové dřeviny
7.15 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím
za rok 2020
7.16 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2021 o míru inflace
7.17 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem města
7.18 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města
8. ROZOP kapitoly 41 – Doprava
9. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o:
9.1 Návrh uzavření NS na pronájem bytů v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel
9.2 Návrh prodloužení NS formou dodatků na pronájem bytů v majetku města
9.3 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
9.4 Schválení žadatelky o přechod nájmu bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel
9.5 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 na ul. Brněnská č. 32
9.6 Návrh schválení pronájmu GS č. 505 v domě na ul. Finská č. 11
9.7 Návrh schválení pronájmu GS č. 782 v domě na ul. Polišenského č. 1
9.8 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 737 v domě na ul. Hacarova č. 2
10. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:
10.1 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚZ jižní části centra Prostějova)
10.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (převod prostředků Program
regenerace MK)
11. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice
12. Návrh pojmenování nových ulic v Prostějově
13. Volba nových přísedících Okresního soudu v Prostějově
14. ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie
15. Různé
16. Závěr
K bodu 2.1 Informace o činnosti komisí Rady města Prostějova za období říjen - prosinec 2020
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1024:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o činnosti komise sportovní, komise výstavby, komise školské, komise pro dopravu,
komise pro kulturu, komise životního prostředí, komise pro cestovní ruch a podporu podnikání,
komise sociálně zdravotní, komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, komise Zdravého města,
komise bytové, komise pro nákup uměleckých děl a komise pro IT a Smart City Rady města
Prostějova za období říjen – prosinec 2020.
K bodu 2.2 Personální změny v komisích Rady města Prostějova (ústní zpráva Ing. Rozehnala)
Ústní zprávu předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Jiří Rozehnal
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1025:
Rada města Prostějova
I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Ing. Radomíra Nárožného na členství v Komisi Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21
a Komisi pro IT a Smart city, která byla na magistrát doručena dne 21. 12. 2020,
II. j m e n u j e
1. Alenu Pagáčovou členkou Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21,
2. Bc. Petra Kočíře členem Komise pro IT a Smart city.
K bodu 2.3 Projektový námět „Podpora průvodcovských služeb TIC“
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1026:
Rada města Prostějova
schvaluje
projektový námět a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt v oblasti
cestovního ruchu v Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021.
K bodu 2.4 Informace o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
V rozpravě vystoupili: Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. František Jura, JUDr. Lenka Antoníčková, RNDr. Alena
Rašková, Bc. Miloš Sklenka
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1027:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci z jednání dozorčích rad městských společností ve 4. čtvrtletí r. 2020.
K bodu 2.5 Změna zástupců města v komisi a pracovní skupině Svazu měst a obcí ČR
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1028:
Rada města Prostějova
a) d e l e g u j e
Ing. Kateřinu Vosičkovou jako zástupce statutárního města Prostějova do pracovní skupiny Svazu
měst a obcí ČR k udržitelnému rozvoji,
b) o d v o l á v á
Mgr. Josefa Teteru jako zástupce statutárního města Prostějova v Komisi pro zahraniční spolupráci
Svazu měst a obcí ČR,
c) d e l e g u j e
Mgr. Janu Gáborovou jako zástupce statutárního města Prostějova do Komise pro zahraniční
spolupráci Svazu měst a obcí ČR.
K bodu 3.1 Návrh na provedení změny závazku ze „Smlouvy o provádění úklidu“ v budovách MMPv
dle Dodatku č. 5
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1029:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o provádění úklidu uzavřené mezi statutárním městem
Prostějovem a dodavatelem/poskytovatelem úklidových služeb IF FACILITY a.s., Antala Staška
510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 27720152 ze dne 31.01.2017 a s tím současně provedení změny
závazku z předmětné smlouvy dle důvodové zprávy;
II. u k l á d á
Odboru správy a zabezpečení zajistit uzavření předmětného dodatku ke smlouvě dle článku I. tohoto
usnesení.
odpovídá: Rostislav Barták, vedoucí OVS OSZ
k. termín: 15.02.2021
K bodu 3.2 Návrh na provedení změny závazku ze Smlouvy o dílo u veřejné zakázky „Přístavba
tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ dle Dodatku č. 4
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1030:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ uzavřené
mezi statutárním městem Prostějovem a dodavatelem „Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV“,
s prvním společníkem: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov,
IČ: 46972021 a s druhým společníkem: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01
Prostějov, IČ: 25527380 ze dne 12.05.2020 a s tím současně provedení změny závazku z předmětné
smlouvy dle důvodové zprávy;
II. u k l á d á
Odboru rozvoje a investic zajistit uzavření předmětného dodatku ke smlouvě dle článku I. tohoto
usnesení.
odpovídá: Ing. Petr Brückner, vedoucí ORI
k. termín: 31.01.2021
K bodu 3.3 Schválení žádostí o dotace na Olomoucký kraj
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1031:
Rada města Prostějova
schvaluje
přípravu a podání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2021 na realizaci projektů:
1. CS Pod Kosířem – 3. a 4. etapa
2. Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici
3. Městský hřbitov – rekonstrukce zvonice
4. Nákup věcného vybavení JSDH
5. Dětské dopravní hřiště – obnova vybavení a úpravy prostor pro parkování.
K bodu 3.4 ROZOP kapitoly 17 – Dotace a veřejné zakázky
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1032:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
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rozpočtové opatření, kterým se:
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol.
ZP
UZ
Organizace
0017
6171
5166
0170000000000
Zvýšení pol. 5166 – Analýza systému zadávání veřejných zakázek
2. snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol.
ZP
UZ
Organizace
0070
006409
5901
0700000707100
Snížení rezervy RMP pro ROZOP

o hodnotu v Kč
70 000 Kč

o hodnotu v Kč
70 000 Kč

K bodu 3.5 Projektový námět „Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech“
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. František Jura
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1033:
Rada města Prostějova
schvaluje
projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu
na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021 na projekt „Návštěvnické zázemí
v Kolářových sadech“,
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit prohlášení k vlastnickým právům daného pozemku nacházejícího se
na p. č. 6171/1 v k. ú. Prostějov, a závazek obce, ponechat majetek, jež bude z dotace pořízen, po
dobu minimálně 10 let v majetku obce.
K bodu 4.1 MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 - žádost o úpravu závazného ukazatele odpisy
dlouhodobého majetku a o aktualizaci odpisového plánu
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Jan Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1034:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
a) úpravu rozpočtu Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace – odpisy
dlouhodobého majetku, a to navýšení závazného ukazatele 551 odpisy dlouhodobého majetku +
67.157 Kč,
b) aktualizaci odpisového plánu dlouhodobého majetku Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23,
příspěvková organizace dle přílohy,
c) rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000020322
67.157,zvýšení neinvestičního neúčelového příspěvku Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23 –
odpisy dlouhodobého majetku
2. zvyšuje rozpočet příjmů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
2122
0200000020322
67.157,odvod z odpisů dlouhodobého nemovitého majetku Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23
2. n a ř i z u j e
odvod z fondu investic z odpisů dlouhodobého nemovitého majetku ve výši 67.157 Kč.
Mgr. František Jura pověřil řízením schůze PaedDr. Jana Krchňavého.
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K bodu 4.2 MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – žádost o úpravu závazného ukazatele odpisy
dlouhodobého majetku organizace a o aktualizaci odpisového plánu
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Jan Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1035:
Rada města Prostějova
1. s c h v a l u j e
a) úpravu rozpočtu Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 – odpisy dlouhodobého majetku,
a to navýšení závazného ukazatele 551 odpisy dlouhodobého majetku + 32.256 Kč;
b) aktualizaci odpisového plánu dlouhodobého majetku výše uvedené organizace dle přílohy;
c) rozpočtové opatření, kterým se
3. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000020327
32.256,zvýšení neinvestičního neúčelového příspěvku Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 –
odpisy dlouhodobého majetku
4. zvyšuje rozpočet příjmů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
2122
0200000020327
32.256,odvod z odpisů dlouhodobého nemovitého majetku Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34
2. n a ř i z u j e
odvod z fondu investic z odpisů dlouhodobého nemovitého majetku ve výši 32.256 Kč.
K bodu 4.3 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – žádost o revokaci usnesení RMP č. 1004 ze dne
12.1.2021 a o úpravu rozpočtu organizace
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Jan Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1036:
Rada města Prostějova
I. r e v o k u j e
část usnesení č. 1004 RMP ze dne 12. 1. 2021, kterým Rada města Prostějova schválila rozpočtové
opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů roku 2020
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
301 0200000020341
113.775,(snížení účelově určeného neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
0020
003113
5331
303 0200000020341
325.000,(snížení účelově určeného neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
- zvyšuje rozpočet výdajů roku 2020
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
02000000020341
438.775,(navýšení účelově neurčeného neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka
24)
II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů roku 2020
Kapitola
ODPA
Pol
0020
003113
5331

ZP

UZ
301
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Organizace
0200000020341

O hodnotu v Kč
45.000,-

(snížení účelově určeného neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
0020
003113
5331
303 0200000020341
255.000,(snížení účelově určeného neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
- zvyšuje rozpočet výdajů roku 2020
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
02000000020341
300.000,(navýšení účelově neurčeného neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka
24)
K bodu 4.4 Revokace části usnesení RMP č. 0609 ze dne 25.8.2020 a aktualizace odpisového plánu
MŠ Prostějov Moravská ul. 30
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Jan Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1037:
Rada města Prostějova
1. r e v o k u j e
část usnesení Rady města Prostějova č. 0609 ze dne 25. 8. 2020, kterým Rada města Prostějova
schválila navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové
organizaci na vybudování přírodních zahrad na pracovištích škol ve výši 1.176.239,69 Kč, UZ 764
2. s c h v a l u j e
- zvýšení neinvestičního účelového příspěvku Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30,
příspěvkové organizaci ve výši 1.118.159,69 Kč, UZ 764 – vybudování přírodních zahrad na
pracovištích škol
- zvýšení investičního účelového příspěvku Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové
organizaci ve výši 58.080 Kč, UZ 800 – vybudování přírodních zahrad na pracovištích škol
II. úpravu rozpočtu Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizaci – odpisy
dlouhodobého majetku, a to navýšení závazného ukazatele 551 odpisy dlouhodobého majetku
+ 2.657 Kč
III. aktualizaci odpisového plánu dlouhodobého majetku Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30,
příspěvkové organizace dle přílohy.
K bodu 4.5 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Jan Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1038:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o peněžitých darech účelově neurčených do výše 50 tis. Kč v jednom případě, přijatých
v roce 2020 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem.
K bodu 4.6 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u školských PO
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Jan Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1039:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov,
ul. Smetanova ul. 24, IČO 702 87 431
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bere na vědomí
výsledky veřejnosprávní průběžné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými
z rozpočtu města Prostějova, dále zaměřené na prověření a vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti
systému vnitřního řízení a kontroly v návaznosti na účetnictví roku 2019
ukládá
1) ředitelce Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24 odstranit nedostatky:
a) v Zásadách FKSP a jeho využití ze dne 4. 2. 2020
b) v Pravidlech pro čerpání fondu FKSP pro PO MŠ Smetanova ze dne 4. 2. 2020
c) odpisy bytu, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti účtovat bez UZ 310
kontrolní termín: do 30. 4. 2021
2) vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petru Ivánkovi zajistit kontrolu splnění
uložených opatření výše uvedené organizaci
odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS
k. termín: 31. 5. 2021
K bodu 4.7 Splnění uložených opatření z veřejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř.
14 a u ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Jan Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1040:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace
- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková organizace, IČO 479
22 486
- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 628 59 056
bere na vědomí
splnění uložených opatření po provedené veřejnosprávní následné kontrole zaměřené na nastavení
vnitřního kontrolního systému, následné periodické revizi hospodaření s veřejnými prostředky
poskytnutými z rozpočtu města Prostějova výše uvedeným organizacím.
K bodu 5. ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport
Písemný materiál předložili PaedDr. Jan Krchňavý a Ing. Milada Sokolová a úvodní slovo přednesl: PaedDr.
Jan Krchňavý
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1041:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
006409
5171
0200000000014
6.190.600,(snížení položky 5171 – opravy a udržování /odvody z odpisů/)
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
821
0200000020322
300.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Rumunská ul.
23 – oprava chodníků na pracovišti MŠ Rumunská)
0020
003111
5331
822
0200000020325
188.500,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a –
oprava podlahové krytiny na pracovišti MŠ Dvořákova)
0020
003111
5331
823
0200000020325
144.100,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a –
oprava sociálního zařízení u šatny pro personál na pracovišti MŠ Dvořákova)
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0020
003111
5331
824
0200000020325
113.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a –
oprava kanceláře školní jídelny na pracovišti MŠ Libušinka)
0020
003111
5331
825
0200000020327
380.000,zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská
ul. 34 – oprava části oplocení na pracovišti MŠ A. Krále)
0020
003111
5331
826
0200000020327
150.000,zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská
ul. 34 – oprava vstupních dveří na pracovišti MŠ Partyzánská)
0020
003111
5331
827
0200000020328
350.000,zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Smetanova ul.
24 – oprava sociálního zařízení II. část)
0020
003111
5331
828
0200000020330
400.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Moravská ul.
30 – oprava zpevněných ploch na pracovišti MŠ Moravská)
0020
003113
5331
829
0200000020332
400.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov,
Palackého tř. 14 – oprava obložení v tělocvičně na pracovišti ZŠ Palackého)
0020
003113
5331
830
0200000020336
220.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov,
Kollárova ul. 4 – oprava stropu, zdiva včetně osvětlení v kabinetu TV, nářaďovně a přilehlé
chodbě na pracovišti ZŠ Kollárova)
0020
003113
6351
831
0200000020336
130.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení investičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova
ul. 4 – technické zhodnocení – osazení verand markýzami na pracovišti MŠ Husovo nám.)
0020
003113
5331
832
0200000020337
480.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného
Prostějov – oprava sociálního zařízení pavilonu A – dívky a pavilonu D – hoši)
0020
003113
5331
833
0200000020338
350.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov,
Melantrichova ul. 60 – oprava podhledů a osvětlení v šatnách na pracovišti ZŠ Melantrichova)
0020
003113
5331
834
0200000020339
320.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Vl.
Majakovského 1 – oprava osvětlení ve třídách ZŠ)
0020
003121
5331
835
0200000020340
260.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova,
Studentská ul. 2 – oprava podlah ve třídách)
0020
003121
5331
836
0200000020340
60.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova,
Studentská ul. 2 – oprava žaluzií)
0020
003121
5331
837
0200000020340
40.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova,
Studentská ul. 2 – oprava osvětlení na schodištích)
0020
003121
5331
838
0200000020340
35.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova,
Studentská ul. 2 – oprava rozvodů elektroinstalace v učebně IVT)
0020
003113
5331
839
0200000020341
400.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka
24 – oprava dveří v budově školy)
0020
003113
5331
840
0200000020344
480.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty
52 – oprava oplocení areálu školy)
0020
003233
5331
841
0200000020399
300.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov,
p. o. – oprava WC ve vestibulu haly v budově Olympijská)
0020
003233
5331
842
0200000020399
100.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov,
p. o. – oprava obložení a vnitřní vizualizace v budově Olympijská)
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0020
003231
5331
843
0200000020400
100.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
– oprava podezdívky budovy Kravařova)
0020
003231
5331
844
0200000020400
180.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov
– oprava střešní věžičky budovy Kravařova)
0020
003314
5331
845
0200000020402
150.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně
Prostějov, p. o. – oprava střešních ochranných prvků na budově Skálovo nám. 6)
0020
003314
5331
846
0200000020402
100.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně
Prostějov, p. o. – oprava klimatizace a vzduchotechniky v budově Vápenice 9)
0020
003313
5331
847
0200000020403
60.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku KINU METRU 70 Prostějov,
p. o. – oprava zázemí bývalého bufetu)
Mgr. František Jura převzal řízení schůze.
K bodu 6. Schválení dodatku ke smlouvě o přijetí dotace z OlK – Prostějovská zima
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Milada Sokolová
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1042:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi
Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem dle přílohy.
Mgr. František Jura pověřil řízením schůze Mgr. Jiřího Pospíšila.
K bodu 7. 1 Vyhlášení záměru prodeje 2 částí pozemku p. č. 6251/4 v k. ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
V rozpravě vystoupili: Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Jiří Pospíšil, Ing. Jiří Rozehnal,
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se ( Ing.Tomáš Blumenstein), 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1043:
Rada města Prostějova
1) n e s c h v a l u j e
záměr prodeje 2 částí pozemku p.č. 6251/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov každé o výměře
cca 30 m2,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět společné žádosti ….. a ….., o prodej 2 částí pozemku
p.č.
6251/4
–
ostatní
plocha
v k.ú.
Prostějov
každé
o výměře cca 30 m2.
K bodu 7. 2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 3713/1 v k. ú. PV
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
V rozpravě vystoupili: Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Jiří Pospíšil, Ing. Jiří Rozehnal
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1044:
Rada města Prostějova
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vyhlašuje
záměr prodeje pozemku p.č. 3713/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2 v k.ú. Prostějov,
jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem
kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 7. 3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 510/5 v k. ú. Domamyslice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1045:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr prodeje pozemku p.č. 510/5 – zahrada o výměře 132 m2 v k.ú. Domamyslice za následujících
podmínek:
a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem
smlouvy,
b) náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 7. 4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6330/3 v k. ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného
materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1046:
Rada města Prostějova
1) n e s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6330/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 220 m2,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….., o prodej části pozemku p.č. 6330/3 –
ostatní
plocha
v k.ú.
Prostějov
o výměře cca 220 m2.
K bodu 7. 5 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Ptení a k. ú. Hrochov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
V rozpravě vystoupili: Ing. Milada Sokolová, Mgr. Jiří Pospíšil, Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. František Jura
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1047:
Rada města Prostějova
odkládá
materiál č. 7. 5 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Ptení a k. ú. Hrochov na příští schůzi rady
s tím, že Mgr. Jiří Pospíšil zajistí projednání připomínek v diskusi se starostou obce Ptení.
K bodu 7. 6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 461/1 v k. ú. Domamyslice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného
materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
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Schváleno usnesení č. 1048:
Rada města Prostějova
1) n e s c h v a l u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 461/1 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 12,5 m 2 …..,
za účelem zřízení a užívání odstavné plochy,
2) n e v y h o v u j e
žádosti ….., o výpůjčku části pozemku p.č. 461/1 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 12,5
m2 za účelem zřízení a užívání odstavné plochy.
K bodu 7. 7 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 219/6 v k. ú. Čechovice u Prostějova
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1049:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 219/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 160 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova z vlastnictví České republiky,
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví
Statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci Čj.: UZSVM/BPV/2138/2019-BPVM.
K bodu 7. 8 Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7416/14 v k. ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1050:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7416/14 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. Prostějov z vlastnictví České republiky, s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví
Statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci Čj.: UZSVM/BPV/926/2020-BPVM.
K bodu 7. 9 Výkup pozemků p. č. 7558/5 a p. č. 7558/6 oba v k. ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného
materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1051:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova odmítnout nabídku na odkup pozemků p.č. 7558/5 – orná půda
o výměře 982 m2 a p.č. 7558/6 – orná půda o výměře 3 m 2, oba v k.ú. Prostějov, od spoluvlastníků
těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za nabídnutou kupní cenu ve výši
2.300.000 Kč (tj. cca 2.335 Kč/m2).
K bodu 7.10 Výkup části pozemku p. č. 740/9 v k. ú. Vrahovice a ROZOP kapitoly 50
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1052:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup části pozemku p.č. 740/9 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 170 m2 (přesná
výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví
Statutárního města Prostějova za nabídnutou kupní cenu v symbolické výši 1 Kč za následujících
podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy
do katastru nemovitostí,
b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6130
1
0500000000000
12.001
zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 740/9 v k.ú. Vrahovice (kupní cena,
náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
12.001
snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje
K bodu 7.11 Výkup částí pozemků p. č. 226, p. č. 227 a p. č. 229 vše v k. ú. Žešov a ROZOP
kapitoly 50
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1053:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1. výkup částí pozemků p.č. 226 – orná půda o výměře cca 60 m2, p.č. 227 – orná půda o výměře
cca 185 m2 a p.č. 229 – orná půda o výměře cca 355 m2, vše v k.ú. Žešov (přesné výměry budou
známy po zpracování geometrického plánu), od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Statutárního
města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 180.000 Kč, za následujících
podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy
do katastru nemovitostí,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město
Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6130
1
0500000000000
197.000
zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup částí pozemků p.č. 226, p.č. 227 a p.č. 229, vše v k.ú.
Žešov (kupní cena, náklady na vypracování geometrického plánu a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
197.000
snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje
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K bodu 7.12 Prodej části pozemku p. č. 6319/2 v k. ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
V rozpravě vystoupili: Ing. Milada Sokolová, Mgr. Jiří Pospíšil, Ing. Jiří Rozehnal
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu ve znění
dle pozměňovacího návrhu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1054:
Rada města Prostějova
1) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádostem společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem
České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 01, IČ: 280 85 400 (aktuálně společnost EG.D,
a.s., se sídlem Brno, Černá Pole, Lidická 1873/36, PSČ: 602 00, IČ: 280 85 400), a ….., o prodej části
pozemku p.č. 6319/2 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 32 m2,
2) v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 6319/2 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 38 m2 (přesná
výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) společnosti EG.D, a.s., se sídlem Brno,
Černá Pole, Lidická 1873/36, PSČ: 602 00, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem
kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě se kupující zaváže realizovat na převáděném pozemku stavbu kioskové
trafostanice, a to ve lhůtě do 5 let od podpisu kupní smlouvy; pro případ nesplnění tohoto závazku
bude v kupní smlouvě sjednána možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek
spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
K bodu 7.13 Ukončení NS č. 2020-50-482 z 16.12.2020 a vyhlášení záměru výpůjčky p. č. 978 v k. ú.
Vrahovice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1055:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 2020/50/482 ze dne 16.12.2020 uzavřené mezi Statutárním městem
Prostějovem jako pronajímatelem a ….., jako nájemcem, na pronájem části pozemku p.č. 978
v k.ú. Vrahovice o výměře 11 m2 za účelem užívání odstavné plochy, dohodou,
2) v y h l a š u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu záměr výpůjčky části pozemku p.č. 978
– ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře 11 m 2 ….., za účelem užívání odstavné plochy, za
následujících podmínek:
a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu
výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky.
K bodu 7.14 Ukončení nájemních smluv a smluv o výpůjčce na užívání dřevěných prodejních stánků
Standard ze smrkové dřeviny
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
V rozpravě vystoupila: RNDr. Alena Rašková
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1056:
Rada města Prostějova
schvaluje
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1) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/115 ze dne 29.05.2009 uzavřené mezi společností GALVA
s.r.o., se sídlem Držovice, Na trávníku 414, PSČ: 796 07, IČ: 262 91 681, jako pronajímatelem a
městem Prostějov jako nájemcem na pronájem dřevěného prodejního stánku Standard ze smrkové
dřeviny dohodou nebo výpovědí,
2) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/091 ze dne 05.05.2009 uzavřené mezi společností TOMI
– REMONT a.s., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 2514/4, PSČ: 796 01, IČ: 255 08 571, jako
pronajímatelem a městem Prostějov jako nájemcem na pronájem dřevěného prodejního stánku
Standard ze smrkové dřeviny dohodou nebo výpovědí,
3) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2009/16/114 ze dne 22.05.2009 uzavřené mezi společností
Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., se sídlem Prostějov, Ječmínkova 1981/11, PSČ:
796 01, IČ: 607 22 291, jako pronajímatelem a městem Prostějov jako nájemcem na pronájem
dřevěného prodejního stánku Standard ze smrkové dřeviny dohodou nebo výpovědí,
4) ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2008/16/341 ze dne 08.12.2008 uzavřené mezi společností Insta
Prostějov s.r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 2, PSČ: 796 01, IČ: 454 77 256 (právním nástupcem
je společnost INSTA CZ s.r.o., se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1142/42, PSČ: 779 00, IČ:
253 74 311), jako půjčitelem a městem Prostějov jako vypůjčitelem na bezplatné užívání dřevěného
prodejního stánku Standard ze smrkové dřeviny dohodou nebo výpovědí,
5) ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2008/16/321 ze dne 09.12.2008 uzavřené mezi společností
Modřanská potrubní, a.s. (aktuálně společnost MODŘANY Power, a.s.), se sídlem Praha 4 - Modřany,
Komořanská 326/63, PSČ: 143 14, IČ: 492 40 005, jako půjčitelem a městem Prostějov jako
vypůjčitelem na bezplatné užívání dřevěného prodejního stánku Standard ze smrkové dřeviny
dohodou nebo výpovědí.
K bodu 7.15 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým
organizacím za rok 2020
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1057:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informace o předaném technickém zhodnocení
majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok
2020.
K bodu 7.16 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2021 o míru inflace
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1058:
Rada města Prostějova
schvaluje
1) neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2021 o míru inflace (index spotřebitelských cen)
vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv
na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova,
2) neuplatnění navýšení pachtovného pro rok 2021 o míru inflace (index spotřebitelských cen)
vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech pachtovních
smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.
K bodu 7.17 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem města
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1059:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6130
1
0500000000000
190.470
zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6374/17, p.č. 6375/2, p.č. 6375/3 a p.č. 6375/11, vše
v k.ú. Prostějov (kupní cena s DPH a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí)
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6121
1
0500000000000
3.630
zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup infrastruktury – stavby komunikace a zpevněných
ploch umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/11 a p.č. 7835/1, vše v k.ú. Prostějov, stavby
dešťové kanalizace umístěné na pozemku p.č. 6375/3 v k.ú. Prostějov a stavby veřejného osvětlení
(stavba se sestává z kabelového vedení, rozvaděče a 5 lamp včetně osvětlení místa přecházení na
ul. Okružní v Prostějově) umístěné na pozemcích p.č. 6375/3, p.č. 6375/4 a p.č. 7835/1, vše v k.ú.
Prostějov (kupní cena s DPH)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
194.100
snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje
K bodu 7.18 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jiří Pospíšil
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1060:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
00000000090
003745
5169
6
zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; veřejná zeleň
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
00000000070
8115
6
Fond zeleně

Organizace
0900000900400

O hodnotu v Kč
683.579

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
683.579

Mgr. František Jura převzal řízení schůze.
K bodu 8. ROZOP kapitoly 41 – Doprava
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 8 pro, 1 proti (Ing. Tomáš Blumenstein), 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1061:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Strana 18 z 23

Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0041
2292
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
2. snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0070
8115
1
snížení pol. 8115 - rezerva FRR

Organizace
04100000000000

O hodnotu v Kč
438.971,-

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
438.971,-

K bodu 9.1 Návrh uzavření NS na pronájem bytů v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1062:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví Statutárního města Prostějova v režimu
nízkopříjmových skupin obyvatel s níže uvedenými žadateli:
byt č. 19 o velikosti 1 + 1 na ul. Jezdecká 4433/6a, Prostějov (bez balkonu, 51,81 m 2)
č. par. 3453/13, k.ú. Prostějov, LV 10001
…..
byt č. 42 o velikosti 0 + 1 na ul. Zrzavého 3975, Prostějov (s balkonem, 33,95 m 2)
č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, LV 10001
…..
byt č. 76 o velikosti 0 + 1 na ul. Zrzavého 3975, Prostějov (bez balkonu, 29,35 m2)
č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, LV 10001
…...
K bodu 9.2 Návrh prodloužení NS formou dodatků na pronájem bytů v majetku města
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1063:
Rada města Prostějova
schvaluje
prodloužení nájemních smluv formou dodatků na byty ve vlastnictví Statutárního města Prostějova
u nájemců, kterým k 28.02.2021 končí nájemní smlouva na dobu určitou (viz. příloha).
K bodu 9.3 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1064:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou
ve vlastnictví Statutárního města Prostějova s níže uvedenými žadateli:
byt o velikosti 0 + 1, na ul. Polišenského 4380/1, Prostějov (bez balkonu, 34,61 m 2), č. par. 6020/171,
k.ú. Prostějov, LV č. 10001
…..
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byt o velikosti 0 + 1, na ul. Polišenského 4380/1, Prostějov (bez balkonu, 34,65 m 2), č. par. 6020/171,
k.ú. Prostějov, LV č. 10001
…..
byt o velikosti 2 + kk, na ul. Sušilova 4704/1, Prostějov (s balkonem, 47,75 m 2), č. par. 3024, k.ú.
Prostějov, LV č. 10001
…...
K bodu 9.4 Schválení žadatelky o přechod nájmu bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1065:
Rada města Prostějova
schvaluje
přechod nájmu bytu v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel a uzavření nájemní smlouvy
na pronájem bytu ve vlastnictví Statutárního města Prostějova s uvedenou žadatelkou:
byt č. 1, velikost 0 + 1, na ul. Jana Zrzavého 3975, Prostějov (bez balkonu, 29,35 m2)
č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, LV č. 10001
…...
K bodu 9.5 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 na ul. Brněnská č. 32
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1066:
Rada města Prostějova
schvaluje
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové rozloze 48,90 m 2 č. par. 2566/23, k.ú.
Prostějov, LV č. 10001, na ul. Brněnská 4207/32 v Prostějově, jedinému zájemci, Ladě Mlčochové,
….., IČO 871 40 241, a to:
- za účelem provozování kosmetiky, pedikúry
- za nabídnuté nájemné ve výši 3 500,-Kč/měsíčně s inflační doložkou.
K bodu 9.6 Návrh schválení pronájmu GS č. 505 v domě na ul. Finská č. 11
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1067:
Rada města Prostějova
schvaluje
pronájem garážového stání č. 505 o celkové rozloze 7 m2 v domě na ul. Finská 4242/11 v Prostějově,
č. par. 6078/9, k. ú. Prostějov, LV č. 10001 zájemci ….., za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Finská 4242/11 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o.,
Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.
K bodu 9.7 Návrh schválení pronájmu GS č. 782 v domě na ul. Polišenského č. 1
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1068:
Rada města Prostějova
schvaluje
pronájem garážového stání č. 782 o celkové rozloze 20,77 m2 v domě na ul. Polišenského 4380/1
v Prostějově, č. par. 6020/171, k. ú. Prostějov, LV č. 10001 zájemci ….., za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 1 000,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o.,
Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.
K bodu 9.8 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 737 v domě na ul. Hacarova č. 2
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Alena Rašková
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1069:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu garážového stání č. 737 o celkové rozloze 25,66 m2 v domě na ul. Hacarova 4343/2
v Prostějově, č. par. 6020/159, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Hacarova 4343/1 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o.,
Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.
K bodu 10.1 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚZ jižní části centra
Prostějova)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Jiří Rozehnal
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1070:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000062
3635
6119
0620034000000
605 000
Zvýšení pol. 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie jižní části
centra Prostějova
2. snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
0000000070
Fond rezerv a rozvoje

Pol
8115

ZP

UZ

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
605 000

K bodu 10.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (převod prostředků Program
regenerace MK)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Jiří Rozehnal
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1071:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1. snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
70
8115
1
0700000000000
Fondu rezerv a rozvoje
2. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0062
003322
5223
0620000000000
Neinvestiční transfery církvím a náboženským organizacím

O hodnotu v Kč
300.000,00

O hodnotu v Kč
300.000,00

K bodu 11. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Jiří Rozehnal
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1072:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
2219
6121
0600697000000
Zvýšení pol. - Cyklistická stezka Vrbátky – PD
2. snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0070
6409
5901
0700000707100
Snížení položky 5901 - Rezerva RMP

O hodnotu v Kč
310 000

O hodnotu v Kč
310 000

K bodu 12. Návrh pojmenování nových ulic v Prostějově
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Blanka Vysloužilová, MBA
V rozpravě vystoupili: Ing. Jiří Rozehnal, Ing. Tomáš Blumenstein, RNDr. Alena Rašková, Mgr. František
Jura
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu ve znění
protinávrhu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1073:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit pojmenování ulice v Prostějově, části Vrahovice, v katastrálním území Vrahovice,
v lokalitě za ulicemi Oskara Nedbala a Vítězslava Nováka názvem Jiřího Štaidla, parcelní číslo 830/1
a 981/5, v příloze č. 1 označeno A
b) schválit pojmenování ulice v Prostějově, části Vrahovice, v katastrálním území Vrahovice,
v lokalitě za ulicemi Oskara Nedbala a Vítězslava Nováka názvem Karla Svobody, parcelní číslo 830/1
a 981/5, v příloze č. 1 označeno B.
K bodu 13. Volba nových přísedících Okresního soudu v Prostějově
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Blanka Vysloužilová, MBA
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jiří Pospíšil (předložil návrh doplnit seznam o jednu další kandidátku),
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Mgr. František Jura, Ing. Blanka Vysloužilová, MBA,
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu ve znění
pozměňovacího návrhu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1074:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova zvolit do funkce soudce přísedícího Okresního soudu v Prostějově
osoby uvedené v přiloženém seznamu dle přílohy s tím, že Odbor kancelář tajemníka zajistí vyjádření
předsedy Okresního soudu v Prostějově ke kandidátce navržené dodatečně Mgr. Jiřím Pospíšilem.
K bodu 14. ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Blanka Vysloužilová, MBA
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 1075:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1. uzavření smlouvy na pořízení aplikace PinCity od společnosti AQE advisors, a.s.
2. rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
15
6171
6111
0150331000000
Software - nákup SW a aplikací, rozšíření stávajících licencí – aplikace Pincity
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
70
6409
5901
0700000707100
Rezerva RMP

60.500,-

60.500,-

K bodu 15. Různé
-K bodu 16. Závěr
Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, konstatoval, že program 76. schůze rady byl vyčerpán a ve
12:50 hod. jednání ukončil.
Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

Mgr. Jiří P o s p í š i l
1. náměstek primátora

Přílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Písemné materiály k přísl. bodům (příp. kopie ověřené zapisovatelkou)
Prostějov 26. 1. 2021
Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv
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