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Počet listů: 2 příloh: 0 listů příloh: 0 

PVMU     21068/2021  60 

      

ZÁPIS 

z 10. jednání Komise výstavby Rady města Prostějova konané dne 16. února 2021  

Přítomni: Ing. Zdeněk Fišer, Michal Götz, Ing. Bořek Nagy, Ing. Zdeněk Mlčoch, Mgr. Jiří 

Komínek, Jaromír Tobola, Ing. Jan Naicler,  

Nepřítomni: Ing. Petr Lipčík, Ing. Michal Juráček, Mgr. Vlastimil Uchytil, Ing. Václav Šmíd, 

Ing. arch. Martina Řezáčová, Ing. Miroslav Lošťák 

Hosté: Ing. Petr Brückner 

 

Program: 
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Žádosti o dotaci – veřejná podpora od města Prostějova 

3. Informace k připravovaným a probíhajícím investičním akcím v roce 2021 

4. Různé  

5. Závěr 
 

K jednotlivým bodům programu:  
 

1. Úvod 
 

Ing. Z. Fišer přivítal přítomné a zahájil 10. jednání Komise výstavby. Všichni zúčastnění 

souhlasili s programem jednání komise.  

 

2. Žádost o dotaci – veřejná podpora od města Prostějova 

Město Plumlov, IČO 00288632 žádá o 500.000,-- Kč. 

Předmětem žádosti o dotaci je částečná úhrada nákladů spojených s výstavbou mostního 

objektu, objekt SO 201 – mostní konstrukce, který je součástí cyklostezky okolo 

Plumlovské přehrady. Most je „poslední etapou“ stavby cyklostezky, jejíž realizace byla 

zahájena v roce 2020. Město Prostějov stavbu cyklostezky podpořilo v roce 2020 částkou 

500.000,-- Kč.  

Cyklostezka, jejíž součástí je i nově budovaný most, bude sloužit nejen občanům města 

Plumlova, ale bude významně napomáhat tranzitu cyklistů z Prostějova na Plumlovskou 

přehradu, která je významným prvkem volnočasových aktivit občanů Prostějova. 

Rozpočet nákladů činí cca 11.228.379,-- Kč.  

(Město Plumlov žádá i o dotaci z IROP) 

 

Přítomných 6 členů KV doporučuje Radě města Prostějova (RMP) schválit níže uvedenou 

žádost o dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021.  

Jeden člen byl proti. 

 

Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Prostějov, Plumlovská 525/50, IČO 

00448770 žádá o 50.000,-- Kč 

Český svaz chovatelů provádí dostavbu klubovny pro mladé chovatele ve větší míře 

svépomocí již několik roků (a to proto, aby se mladí chovatelé měli možnost nejen 

setkávat, ale i odborně vzdělávat). Svaz sdružuje chovatele z 12 organizací na okrese 

Prostějov 

V letošním roce má svaz záměr pokračovat v realizaci další etapy elektroinstalace, 

zateplit strop a střechu (vč. dalších menších oprav). Tento spolek disponuje malými 

příjmy, a proto každoročně žádá Město Prostějov o dotace do výše 50.000,-- Kč. 

Rozpočet nákladů cca 55.000,-- Kč 
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Přítomných 5 členů KV doporučuje Radě města Prostějova (RMP) schválit níže uvedenou 

žádost o dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021. 

Dva členové se zdrželi hlasování. 

 

Tělocvičná jednota Sokol Vrahovice, Čechůvky 50, IČO 47920025 

TJ Sokol Vrahovice plánuje si v roce 2021 pořídit sekačku pro údržbu sportovního areálu 

ve Vrahovicích. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům stroje byl (cca před 15-ti 

lety) zakoupen stroj repasovaný. V současné době je již stav sekačky nevyhovující. 

Vzhledem k velkým vynaloženým investicím v roce 2017 se zvýšil zájem mladých 

fotbalistů a dalších sportovců a plocha tak vyžaduje častější a náročnější údržbu. 

Finanční náklady na pořízení sekačky činí cca 300.000,-- Kč. 

 

Přítomní 4 členové KV doporučuje Radě města Prostějova (RMP) schválit níže uvedenou 

žádost o dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2021. 

Jeden byl proti a dva členové se zdrželi hlasování. 

 

 

(Dle Jednacího řádu je pro řádné usnesení komise třeba nadpoloviční většina, tedy 7 

hlasů) 

 

3. Informace k připravovaným a probíhajícím investičním akcím v roce 2021 

Ing. P. Brückner informoval členy komise o průběhu těch největších investičních akcí pro 

rok 2021. 

Zodpověděl doplňující dotazy k akci 

- Rekonstrukce komunikace Vrahovická (uzavírky, objížďky, harmonogram)  

- Rekonstrukce komunikace Wolkerova (2022) 

- Rekonstrukce komunikace Říční (CS a chodník) 

- Doplnění tenisových kurtů u z. stadionu 

  Komise výstavby vzala uvedené informace na vědomí. 
 

4. Různé 

Ing. Fišer seznámil členy, že by chtěl provést exkurzi na nějakou významnou stavbu, 

kterou staví město Prostějov (šatny z. stadion, tělocvična DDM) 

Dále seznámil členy komise s problematikou cyklostezky na ul. Vrahovická. 

 

Další termíny jednání komise v roce 2021 budou: 

2. 13.4.2021 

3. 8.6.2021 

4. 14.9.2021 

5. 26.10.2021 

6. 1.12.2021 

5. Závěr 

Předseda KV poděkoval všem členům za účast a ukončil jednání. 

 

 

Zapsal: Martin Barták, tajemník komise 

  

Schválil: Ing. Zdeněk Fišer, předseda komise  

 

V Prostějově dne 17. února 2021      
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rozdělovník:  

- členové komise  

- sekretariát primátora – primátor 

- Ing. Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic 


