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ZÁPIS 

z 14. jednání Komise výstavby Rady města Prostějova konané dne 26. října 2021  

 

Přítomni: Ing. Zdeněk Fišer, Michal Götz, Ing. Zdeněk Mlčoch, Mgr. Jiří Komínek, Jaromír 

Tobola  

Nepřítomni: Ing. Petr Lipčík, Ing. Michal Juráček, Bořek Nagy, Mgr. Vlastimil Uchytil, Ing. 

Václav Šmíd, Ing. arch. Martina Řezáčová, Ing. Miroslav Lošťák, Ing. Jan Naicler 

Hosté: Ing. Pavlína Řmotová, Ing. Antonín Zajíček 

 

Zasedání se účastnilo pouze 5 členů komise ze 13. Dle Jednacího řádu je pro řádné usnesení 

komise třeba nadpoloviční většina, tedy 7 hlasů. Komise byla v tomto složení 

neusnášeníschopná. 

 

Program: 
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Trendy zahradní architektury ve městě 

3. Připravované cyklostezky v Prostějově 

4. Žádost o dotaci 

5. Návrh rozpočtu pro rok 2022 – investiční akce a opravy 

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

7. Různé  

8. Závěr 
 

K jednotlivým bodům programu:  
 

1. Úvod 

Ing. Z. Fišer přivítal přítomné a zahájil 14. jednání Komise výstavby. Všichni zúčastnění 

souhlasili s programem jednání komise.  

 

2. Trendy zahradní architektury ve městě 

Ing. Řmotová seznámila přítomné členy s tím, jaké trendy zahradní architektury ve městě 

se nyní používají u nás i ve světě.  

 

Přítomní členové komise výstavby vzali uvedené informace na vědomí.  

 

3. Připravované cyklostezky v Prostějově 

Pan M. Barták seznámil přítomné s přípravou cyklostezky Říční, ale i dalších cyklostezek 

ve městě. 

 

Přítomní členové komise výstavby vzali uvedené informace na vědomí. 

 

4. Žádost o dotaci – veřejná podpora od města Prostějova 

65. oddíl vodních skautů Bukanýr Plumlov, Svaz skautů a skautek ČR žádá o 49 000,-- 

Kč 

Předmětem žádosti o dotaci je částečná úhrada nákladů spojených s opravou klubovny. 

 

Hlasování – 3x proti, 2x zdrželi 

Přítomných 5 členů KV nedoporučuje Radě města Prostějova (RMP) schválit níže 

uvedenou žádost o dotaci z rozpočtu města Prostějova na rok 2021. 
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5. Návrh rozpočtu pro rok 2022 – investiční akce a opravy 

Ing. A. Zajíček informoval členy komise o návrhu rozpočtu pro rok 2022. 

Zodpověděl dotazy k akci 

- ZŠ Skálovo náměstí – oprava římsy 

- Řešení pietní úpravy starého židovského hřbitova 

- Rekonstrukce ul. Vrahovická + Wolkerova 

- Odvodnění Kolářových sadů 

- Kulturní dům – PD 

- ZŠ J. Železného - běžecký tunel 

- Rozšíření Aquaparku - krytý bazén – PD 

- Dům služeb, ul. Olomoucká vč. PD 

- Stavební úpravy na ZŠ v Prostějově – PD 

 

Přítomní členové komise výstavby vzali uvedené informace na vědomí. 

 

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

Ing. A. Zajíček informoval členy komise o průběhu investičních akcí pro rok 2021. 

Zodpověděl dotazy k akci 

- Vsakovaní a zachytávání vody 

- Rekonstrukce ul. Vrahovická  

- Severní obchvat 

- Nový obchodní dům v Držovicích a s tím související rekonstrukci okružní křižovatky 

Olomoucká - Konečná 

- Z. stadion – šatny pro mládež – akce ukončena 

 

Přítomní členové komise výstavby vzali uvedené informace na vědomí. 

 

7. Různé 

 

Další termíny jednání komise v roce 2021 budou: 

7. 1. 12. 2021 

 

8. 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 1. listopadu 2021      

 

 

 

 

rozdělovník:  

- členové komise  

- sekretariát primátora – primátor 

- Ing. Ing. Jiří Rozehnal – náměstek primátora 

- Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic 


