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Rada města Prostějova na své 33. schůzi dne 6. 1. 2004 mimo jiné projednala:
Zřízení Rady školy 

při ZŠ Prostějov, Palackého tř. 4

Rada města Prostějova po projednání zří-
dila v souladu s § 17 a až § 17 h zákona č.
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, ve znění pozdějších předpisů,
devítičlennou Radu školy při ZŠ Prostějov,
Palackého tř. 14.

Současně vydala zřizovací listinu Rady
školy při ZŠ Prostějov, Palackého tř. 14 pod-
le předloženého návrhu a jmenovala ing. Ra-
dima Fialu, ing. Radka Zacpala a MUDr.
Pavla Navrátila, CSc. jako zástupce zřizova-
tele v radě školy na dvouleté funkční obdo-
bí.

Pokyny pro kontrolu hospodaření
města Prostějova a jím zřízených
a založených právnických osob

Rada města Prostějova po projednání
schválila Pokyny pro kontrolu hospodaření
města Prostějova a jím zřízených a založe-
ných právnických osob k 31. 12. 2003.

Zařazení přeložky silnice II/366 
do koncepce rozvoje silniční 

sítě v Olomouckém kraji

Rada města Prostějova po projednání do-
poručila Radě Olomouckého kraje zařadit
realizaci stavby „Přeložka silnice II/366 Pro-
stějov - sever“ do koncepce rozvoje silniční
sítě v Olomouckém kraji.

Přemístění u-rampy do areálu 
velodromu - studie in-line hřiště

Rada města Prostějova po projednání ulo-
žila ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu od-
boru výstavby, připravit návrh řešení umís-
tění a vybudování in-line hřiště v areálu ve-
lodromu.

Veřejná finanční podpora - milion
korun na rekonstrukci „kovárny“

Rada města Prostějova po projednání do-
poručila Zastupitelstvu města Prostějova
schválit poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry Českému svazu ochránců přírody, regio-
nálnímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, ve
výši 1 000 000 Kč na rekonstrukci objektu
„kovárna“ na Husově náměstí 67. Jedná se
o nenávratnou finanční podporu při dodrže-
ní podmínky spoluúčasti sdružení IRIS ve
výši 2 400 000 Kč. Příjemce je oprávněn
a zavazuje se příspěvek v souladu se sjedna-
ným účelem použít do 30. 11. 2004.

Výpověď nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor

Demokratické alianci Romů

Rada města Prostějova po projednání
schválila výpověď nájmu nebytových pro-
stor v objektu ubytovny v Kostelecké ulici 
č. 17 v Prostějově Demokratické alianci Ro-
mů v ČR, zastoupené předsedou Viliamem
Hangurbadžem, k 29. 2. 2004.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v ubytovně 
v Kostelecké ulici

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr pronájmu nebytových prostor
o celkové rozloze 28,70m2 v objektu uby-
tovny v Kostelecké ulici č. 17 v Prostějově
za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního ří-
zení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční nájemné s inflační do-
ložkou, 

- s vyloučením provozování výherních
hracích přístrojů, prodeje erotického zboží
apod.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v domě služeb 

ve Vrahovické ulici

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor o celkové rozloze 8,96m2

v přízemí domu služeb ve Vrahovické
ulici č. 83 v Prostějově za těchto pod-
mínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního ří-
zení (forma obálkové metody), 

- za nabídnuté roční nájemné, s inflační
doložkou, 

- s vyloučením provozování výherních
hracích přístrojů, prodeje erotického zboží
apod.

Záměr pronájmu nebytových
prostor na sídlišti Svobody

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr pronájmu nebytových prostor
o celkové rozloze 145,76m2 v I. poschodí
pavilonu č. 3552 na sídlišti Svobody v Pro-
stějově za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního ří-
zení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční nájemné s inflační do-
ložkou, 

- s vyloučením provozování výherních
hracích přístrojů, prodeje erotického zboží
apod.

Záměr výpůjčky pozemků 
Tělocvičné jednotě 

SOKOL I Prostějov

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr výpůjčky pozemků p. č.
236/2 - ostatní plocha o výměře 422 m2

a p. č. 236/3 - zastavěná plocha o výměře
14 m2, oba v k. ú. Prostějov, na Skálově
náměstí, Tělocvičné jednotě SOKOL
I Prostějov na dobu určitou 15 let za úče-
lem umístění a užívání sportovního hřiš-
tě.

Schválení výpůjčky pozemků 
na zřízení in-line hřiště

Současně schválila výpůjčku pozemku

p. č. 5999/1 - ostatní plocha o výměře 
3 790 m2 v k. ú. Prostějov, v ulici Kos-
telecká, ve vlastnictví Tělocvičné jedno-
ty SOKOL I Prostějov, se sídlem Prostě-
jov, Skálovo náměstí 4, IČ 15 52 61 51,
městu Prostějovu, na dobu určitou 15 let,
za účelem zřízení a užívání in-line hřiš-
tě.

Problematika HC Prostějov

Rada města Prostějova po projednání po-
věřila ing. Jana Tesaře, starostu města, aby
písemně vyzval vedení HC hockey club PV
s. r. o., Prostějov k jednání o případném ma-
jetkovém vstupu města Prostějova do této
společnosti.

Dozorčí rada Nemocnice Prostějov

Rada města Prostějova po projednání na-
vrhla členy dozorčí rady Nemocnice Prostě-
jov Boženu Sekaninovou a ing. Radima Fia-
lu.

Dopravní problematika 
- hlukové studie

Rada města Prostějova po projednání
uložila ing. Karin Kuklové, vedoucí od-
boru koncepce a rozvoje, zajistit posou-
zení hluku po doporučených úpravách
ulice Okružní a severní obslužné komu-
nikace podle připomínek ing. Zdeňka Pei-
chla.

Rada města Prostějova na své 34. schůzi dne 20. 1. 2004 mimo jiné projednala:
Výběrové řízení 

na nákup zametacího vozu

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti
Technické služby Prostějov, s. r. o., po pro-
jednání uložila ing. Jiřímu Vavrečkovi, jed-
nateli TSP, s. r. o., vypsat výběrové řízení na
nákup zametacího vozu v pořizovací hodno-
tě do výše cca 5,5 mil. Kč.

Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti v oblasti 

projednávání přestupků

Rada města Prostějova po projednání re-
vokovala část svého usnesení ze dne 4. 11.
a 2. 12. 2003 a souhlasila s uzavřením veřej-
noprávních smluv o zajišťování výkonu pře-
nesené působnosti na úseku projednávání
přestupků s městy:

Plumlov a Kostelec na Hané
a obcemi:
Bedihošť,
Brodek u Prostějova,
Čehovice,
Čechy pod Kosířem,
Dobrochov,
Hluchov,
Hradčany - Kobeřice,
Hrubčice,
Ivaň,
Klenovice na Hané,
Kralice na Hané,
Krumsín,
Laškov,
Lešany,
Mostkovice,
Ohrozim,
Otaslavice,
Prostějovičky,
Přemyslovice,
Ptení,
Seloutky,
Stařechovice,
Tvorovice,
Určice,
Vícov,
Vranovice - Kelčice,
Vrbátky,
Želeč,
Obědkovice,
a to na dobu určitou do 30. 6. 2007.

Revokace usnesení z 9. 9. 2003 
(nebytové prostory Spojenců 13)

Rada města Prostějova po projednání re-
vokovala část usnesení Rady města Prostě-
jova ze dne 9. 9. 2003 - schválení výpůjčky
nebytových prostor v objektu na nám. Spo-
jenců 13 v Prostějově od ČR - Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových za
účelem umístění kanceláří odborů Městské-
ho úřadu v Prostějově.

Rozdělení finančních prostředků
v rámci Programu regenerace

městské památkové zóny

Rada města Prostějova po projednání do-
poručila Zastupitelstvu města Prostějova
schválit rozdělení finančních prostředků
v rámci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny Prostějov v roce 2004 (podíl
města na obnově památkových objektů)
podle návrhu komise pro regeneraci městské
památkové zóny takto:

- kostel sv. Jana Nepomuckého, vlastník:
Provincialát, druh prací: pokračování v ob-
nově fresek, příspěvek města - návrh: 308
792 Kč,

- klášter Milosrdných bratří, vlastník: Pro-
vincialát, druh prací: pokračování v obnově
střechy, příspěvek města - návrh: 285 553
Kč,

- zámek, vlastník: město, druh prací: po-
kračování v obnově střechy (dvorní trakt již-
ního křídla), statické zajištění, v návrhu roz-
počtu,

- Národní dům, vlastník: město, druh pra-
cí: pokračování v obnově hradební zdi, v ná-
vrhu rozpočtu,

hradby, vlastník: město, druh prací: po-
kračování v obnově hradební zdi, v návrhu
rozpočtu,

- dům U měsíčka na náměstí T. G. Masa-
ryka, vlastník: MUDr. Skula, druh prací: sta-
tické zajištění kleneb I. NP, statické zajiště-
ní čelní zdi, příspěvek města - návrh: 
240 000 Kč.

Veřejná finanční podpora 
- kulturní granty 2004

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 35 000 Kč Gymnáziu Jiřího
Wolkera na vydání almanachu prózy, poezie
a výtvarných děl studentů gymnázia JW,

2. ve výši 25 000 Kč Cyrilometodějskému
gymnáziu Prostějov na uspořádání zahradní
slavnosti (pořízení kostýmů, výrobu kulis,
tisk plakátů a pozvánek, fotodokumentaci,
vydání kalendáře, poštovné a telefony),

3. ve výši 20 000 Kč MgA. Aleši Pro-
cházkovi na zorganizování série divadelních
představení „Duchové a strašidla“ (kostý-
my, rekvizity, líčidla, záznamy, propagace,
fotomateriál, ozvučení, ostatní materiál),

4. ve výši 20 000 Kč Magdě Jansové na
tisk souboru výtvarných pohlednic a adjus-
tace do brožury.

Odvolání ředitelky Základní školy
Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Rada města Prostějova po projednání od-
volala Mgr. Helenu Procházkovou z funkce
ředitelky Základní školy Prostějov, ul. Vl.
Majakovského 1 ke dni 31. 1. 2004.

Konkurzní řízení na obsazení
pozice ředitel - ředitelka 

ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského

Rada města Prostějova po projednání jme-
novala s předchozím souhlasem krajského
úřadu do funkce ředitelky Základní školy
Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Mgr. Vla-
stu Ambrožovou s nástupem do funkce od 
1. 2. 2004.

Problematika zřízení
specializované třídy

Rada města Prostějova po projednání ulo-
žila PaedDr. Františku Říhovi, vedoucímu
odboru školství a kultury, zajistit v případě
dostatečného zájmu zajistit výuku speciali-
zované první třídy základní školy v ZŠ Pro-
stějov, Rejskova tř.

Pořízení movité věci 
- dřevěný Betlém

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla na základě nabídky Alojze Machaje,

bytem Bratislava, koupit do vlastnictví měs-
ta Prostějova dílo prezentované pod názvem
„Monumentální Betlém vytvořený ze dřeva,
barevně kolorovaný“.

Současně schválila uzavření kupní smlou-
vy podle předloženého návrhu, na základě
které město Prostějov koupí od Alojze Ma-
chaje uvedené dílo za dohodnutou kupní ce-
nu ve výši 500 000 Kč.

Schválení úvěrové smlouvy
na nákup části tepelného 

hospodářství

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti
Domovní správa Prostějov, s. r. o., po pro-
jednání schválila uzavření úvěrové smlouvy
Domovní správou Prostějov, s. r. o., na ná-
kup části tepelného hospodářství ve výši 70
mil. Kč podle předloženého návrhu.

Schválení investice ve výši 
30 milionů Kč na realizaci akce

„Změna způsobu vytápění 
v lokalitě Dolní, Šárka, Okružní“

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti
Domovní správa Prostějov, s. r. o. po pro-
jednání schválila investici společnosti v te-
pelném hospodářství ve výši cca 30 milionů
Kč určenou na realizaci akce „Změna způ-
sobu vytápění v lokalitě Dolní, Šárka,
Okružní“.

Současně doporučila ing. Vladimíru Prů-
šovi, jednateli společnosti, jmenovat pro po-
souzení a hodnocení nabídek uchazečů o ve-
řejnou zakázku „Změna způsobu vytápění
v lokalitě Dolní, Šárka, Okružní“ podle § 49
zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, v platném znění, komisi ve
složení: ing. Jan Tesař, Bc. Alois Mačák,
ing. Radim Fiala , Pavel Smetana, ing. Vla-
dimír Průša a Ivo Pluháček a jako náhradní-
ka ing. Tomáše Blumensteina.

Schválení čerpání úvěru ve výši 
30 milionů Kč na realizaci investice

„Změna způsobu vytápění 
v lokalitě Dolní, Šárka, Okružní“

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti
Domovní správa Prostějov, s. r. o., po pro-
jednání schválila čerpání úvěru společností
Domovní správa Prostějov, s. r. o, ve výši
cca 30 mil. Kč na realizaci investice „Změ-
na způsobu vytápění v lokalitě Dolní, Šárka,
Okružní“.

Současně doporučila ing. Vladimíru Prů-
šovi, jednateli společnosti, jmenovat pro po-
souzení a hodnocení nabídek uchazečů o ve-
řejnou zakázku na výběr poskytovatele úvě-
ru na realizaci investice „Změna způsobu
vytápění v lokalitě Dolní, Šárka, Okružní“
podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadá-
vání veřejných zakázek, v platném znění, ko-
misi ve složení: Bc. Alois Mačák, ing. Zde-
něk Peichel, ing. Tomáš Blumenstein, JUDr.
Jiří Pudil, ing. Vladimír Průša a ing. Michal
Robenek, jako náhradníka Pavla Smetanu.

Pronájem bytů 
- oprava vlastním nákladem

Rada města Prostějova po projednání
schválila předložený materiál a vyhlásila zá-
měr pronájmu obecních bytů na opravu
vlastním nákladem nájemce, za podmínek
uvedených v návrhu nájemní smlouvy.

Schválení pronájmu 
svislých částí sloupů 
veřejného osvětlení

Rada města Prostějova po projednání
schválila:

1. pronájem svislých částí sloupů veřej-
ného osvětlení ve vlastnictví města Prostě-
jova, a to části o výšce 1 000 mm (dolní
hranice minimálně 4 200 mm nad úrovní
terénu, v němž je sloup usazen) za účelem
umístění reklamních poutačů jednotného
formátu 1 000 x 700 mm společnosti Tech-
nické služby Prostějov za těchto podmí-
nek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,

- nájemné bude činit 3 500 Kč za jeden
kus realizovaného reklamního poutače roč-
ně, minimálně však 369 000 Kč ročně,

- nájemné bude každoročně upraveno in-
flačním koeficientem,

2. ukončení nájemní smlouvy uzavře-
né dne 5. 4. 2000 mezi městem Prostějo-
vem jako pronajímatelem a Josefem Po-
spíšilem - SAMA jako nájemcem na pro-
nájem svislých částí sloupů veřejného
osvětlení ve vlastnictví města Prostějova
výpovědí.

Převzetí záštity 
nad Hanáckým pohárem

Rada města Prostějova po projednání při-
jala záštitu nad 7. ročníkem koktejlové juni-
orské soutěže s mezinárodní účastí, kterou
pořádá Střední odborné učiliště obchodní
v Prostějově dne 25. 3. 2004 pod názvem
„Hanácký pohár“.

Město Prostějov se ve dnech 8. - 11. led-
na 2004 účastnilo v rámci výstavní plochy
Olomouckého kraje 13. mezinárodního ve-
letrhu turistických možností v regionech
REGIONTOUR. Celou akci provázel slo-
gan „Olomoucký kraj - region pro každé
období“.

Součástí výstavy byly pravidelné třiceti-
minutové videoprojekce, které představo-
valy novinky z propagačních materiálů
měst. Město Prostějov představilo nový tu-
ristický videosnímek přibližující město
a jeho blízké okolí. Náš region zastupovalo

také Hasičské muzeum z Čech pod Kosí-
řem, které přivezlo originální starou hasič-
skou stříkačku. Prostějov nabídl návštěvní-
kům veletrhu mimo jiné mapy města, cyk-
lotrasy střední Moravy, pohledy,
propagační letáčky o radnici, Národním do-
mě a dalších památkách. Pro veletrh jsme
také připravili seznam kulturních a spole-
čenských akcí na rok 2004, možnosti uby-
tování a ve spolupráci s občanským sdruže-
ním Kultura v regionu propagační materiá-
ly o obcích regionu, jako je např. Skalka,
Čechy pod Kosířem a Plumlov.

Prostějov na Regiontouru 2004


