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ZÁPIS 

z 11. jednání Komise výstavby Rady města Prostějova konané dne 13. dubna 2021 

formou per rollam  

 

Program: 

Žádosti o dotaci – veřejná podpora od města Prostějova 

 

K jednotlivým bodům programu:  

 

Žádost o dotaci – veřejná podpora od města Prostějova 

 

Českomoravská myslivecká jednota z.s., - okresní myslivecký spolek Prostějov chce v tomto 

roce realizovat rekonstrukci elektroinstalace a přívodu vody na střelnici Hloučela v 

Prostějově. Svou žádost zdůvodňuje tím, že budova, kde probíhají setkání doprovázené 

ukázkami plemen psů, soutěže v poznávání rostlin a volně žijících živočichů a je též místem 

setkávání myslivců z okresu Prostějov a pořádání střeleckých soutěží, je s ohledem na 

bezpečnost (zastaralá elektroinstalace a vodovodní řád) nutno zrekonstruovat. S rekonstrukcí 

budovy započali v minulém roce, kdy proběhla výměna oken a rekonstrukce elektroinstalace a 

vodovodního řádu je jejím pokračováním. 

Celkové náklady                                                               180.000,-- Kč 

Vlastní zdroje – členské příspěvky, atd.                                50.000,-- Kč 

Požadovaná dotace MPv                                                       130.000,-- Kč 

 

Hlasování - PRO - 8x, PROTI - 2x, ZDRŽEL SE - 3x 

 

KV d o p o r u č u j e Radě města Prostějova (RMP) schválit níže uvedenou žádost o dotace z 

rozpočtu města Prostějova na rok 2021. 

 

JUNÁK – český skaut, spolek, provedl v minulém roce rozsáhlou přestavbu půdních prostor 

klubovny za účelem jejich využití pro činnost střediska – všestranný rozvoj dětí a mládeže. 

Tato rekonstrukce vytvořila prostor pro další zlepšení podmínek jejich činnosti. Pokud ale 

vybudují nové plynové vytápění, které nahradí dosavadní elektrické,  dojde i k úsporám 

provozních nákladů. Rozsáhlá rekonstrukce vyvolala i další vícepráce, se kterými nebylo 

vzhledem ke stáří objektu předem uvažováno, a tyto jsou nad možnosti spolku financovat je z 

vlastních finančních prostředků.  

Celkové náklady činí                                                            458.000,-- Kč. 

Vlastní zdroje  - členské příspěvky                                        31.000,-- Kč 

- dary                                                           127.000,-- Kč 

Požadovaná dotace MPv                                             300.000,-- Kč 
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Hlasování - PRO - 8x, PROTI - 2x, ZDRŽEL SE - 3x 

 

KV d o p o r u č u j e Radě města Prostějova (RMP) schválit níže uvedenou žádost o dotace z 

rozpočtu města Prostějova na rok 2021. 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Čechovice, z.s. 

Původní budova tělovýchovné jednoty byla vystavena v roce 2000 a dlouhodobě nevyhovuje 

svou kapacitou. Je energeticky velice neúsporná a její rekonstrukce a dostavba je po 20 letech 

užívání nevyhnutelná. Oddíl kopané čítá v současné době cca 160 členů, především mládeže, 

která již několik roků využívá náhradní prostory ve skladu občerstvení (ostatní členové 

nemají možnost převlékání, nebo používají sdílené prostory). Oddíl má celkem 8 mužstev a 

současná budova má pouze dvě šatny a jednu šatnu menší. Dostavba je plánována již 21 let. 

Důvodem žádosti je nutná finanční spoluúčast, která je dána podmínkami udělení dotace z 

NSA (Národní sportovní agentury). Dotace činí 6.652.100,-- Kč. 

Celkové náklady stavby činí                                               9.503.408,-- Kč.  

Dotace NSA                                                                     6.652.100,-- Kč 

Požadovaná dotace MPv                                                       2.850.900,-- Kč 

 

Hlasování - PRO - 8x, PROTI - 1x, ZDRŽEL SE - 4x 

 

KV d o p o r u č u j e Radě města Prostějova (RMP) schválit níže uvedenou žádost o dotace z 

rozpočtu města Prostějova na rok 2021. 

 

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

 

Další termíny jednání komise v roce 2021 budou: 

3. 8. 6. 2021 

4. 14. 9. 2021 

5. 26. 10. 2021 

6. 1. 12. 2021 

 

 

Zapsal: Martin Barták, tajemník komise 

  

Schválil: Ing. Zdeněk Fišer, předseda komise  

 

V Prostějově dne 21. dubna 2021      

 

 

 

 

rozdělovník:  

- členové komise  

- sekretariát primátora – primátor 

- Ing. Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic 

 


