
strana 2  Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 10/2006

Celodenní vstupné do městského 
oddechového a sportovního centra

Rada města Prostějova po projednání 
schválila celodenní vstupné pro zkušební 
provoz městského oddechového a spor-
tovního centra ve výši maximálně 50 Kč 
pro dospělé a 35 Kč pro děti, osoby se ZTP 
a důchodce.

Výstavba okružní křižovatky  
Brněnská-Okružní

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostějo-
va  schválit rozpočtové opatření, kterým 

se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 10 milionů korun na výstav-
bu okružní křižovatky Brněnská – Okruž-
ní a současně se o stejnou částku snižuje 
Fond strategického rozvoje.  (Více na str. 5)

Vzhled kruhových křižovatek
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 304 tisíc korun na 
zlepšení vzhledu kruhových křižovatek 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Výstavba parkovišť u městského 
hřbitova na Brněnské ulici

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí důvodovou zprávu o řeše-
ní problematiky parkovišť u hřbitova.

Současně uložila Ing. Miroslavu Greplo-
vi, vedoucímu odboru správy majetku 
města, zajistit výkupy pozemků dle důvo-
dové zprávy a ing. Antonínu Zajíčkovi, 
vedoucímu odboru výstavby, zajistit zho-
tovení projektové dokumentace na výstav-
bu parkovišť a komunikací dle důvodové 
zprávy.

Osvětlení přechodů 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 335 tisíc korun na 
instalaci bezpečnostního osvětlení vybra-
ných přechodů pro chodce a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 
� (Více�na�straně�5)

Pronájem bytů na opravu  
vlastním nákladem

Rada města Prostějova po projed-
nání vyhlásila záměr pronájmu obec-
ních bytů na opravu vlastním nákladem 
nájemce, popř. úhrady závazku váznou-
cím na bytě dle přiloženého seznamu. �
� (Více�na�straně�3)�

Regenerace sídliště v Dolní ulici

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pořízení projektu „Regenera-
ce sídliště na Dolní ulici v Prostějově“, 
vypsání výběrového řízení a rozpočtové 
opatření v kapitole 62 - koncepce a roz-
voj, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
o 150 tisíc korun na projekt regenera-
ce sídliště na Dolní ulici v Prostějově 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rozpočet výdajů v kapitole 62 na studie, 
záměry, plány a dokumentace pro územ-
ní řízení. 

Regenerace sídliště E. Beneše
Rada města Prostějova po projednání 

schválila pořízení projektu „Regenerace 
sídliště E. Beneše“, vypsání výběrového 
řízení a rozpočtové opatření v kapitole 62 - 
koncepce a rozvoj, kterým se zvyšuje roz-
počet výdajů o 200 tisíc korun na projekt 
regenerace sídliště E. Beneše a současně 
se o stejnou částku snižuje rozpočet výda-
jů v kapitole 62 na studie, plány, záměry 
a dokumentace pro územní řízení. 

Humanizace prostějovských sídlišť 
Rada města Prostějova po projednání 

uložila Mgr. Vlastimilovi Uchytilovi, mís-
tostarostovi města, zpracovat v souvislosti 
s přípravou návrhu rozpočtu města Pros-
tějova na rok 2007 dlouhodobou koncepci 
investičních nákladů na humanizaci pros-
tějovských sídlišť v souladu s dosud zpra-
covanými studiemi humanizace a před-
ložit tuto koncepci na schůzi rady v měsíci 
září 2006.

Humanizace sídliště Hloučela
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 400 tisíc korun na humaniza-

ci sídliště Hloučela a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření rady města Prostějova. 

Změny Organizační struktury  
a Organizačního řádu MěÚ v Prostějově

Rada města Prostějova po projednání 
schválila: 

1. Změny Organizační struktury  Měst-
ského úřadu v Prostějově, včetně systemi-
zace pracovních míst a pracovních funkcí 
od 1. 7. do 31. 12. 2006, podle předložené-
ho návrhu.

2. Změny Organizačního řádu Městské-
ho úřadu v Prostějově na roky 2005 a 2006 
podle předloženého návrhu.

Dále stanovila celkový počet zaměst-
nanců města Prostějova zařazených do 
Městského úřadu v Prostějově od 1. 7. do 
31. 12. 2006 na 251 zaměstnanců.

Současně pověřila ing. Lubomíra Balá-
še, tajemníka MěÚ v Prostějově, uzavírat 
ve výjimečných případech a po předcho-
zím souhlasu starosty města v souladu s § 
10 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, pracovní poměry na dobu urči-
tou, nejdéle však na dobu 6 měsíců, je-li 
pro to důvod spočívající v potřebě zajistit 
časově omezenou správní činnost nebo 
nahradit dočasně nepřítomného úředníka, 
a to i nad rámec stanoveného celkového 
počtu  zaměstnanců.
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Změny Organizační struktury  
MěÚ v Prostějově

Rada města Prostějova po projednání 
schválila změny organizační struktury 
Městského úřadu v Prostějově takto:

1. zrušení Odboru koncepce a rozvo-
je Městského úřadu v Prostějově  dnem �
31. 12. 2006,   

2. změnu názvu z dosavadního Odbor 
výstavby Městského úřadu v Prostějově 
na Odbor rozvoje a investic Městského 
úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007,  

3. zřízení nového Oddělení rozvoje, 
dotací a veřejných zakázek  v Odboru roz-

voje a investic Městského úřadu v Prostě-
jově od 1. 1. 2007,

4. zřízení nového Oddělení územního 
plánování v odboru Stavební úřad Měst-
ského úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007,

5. zřízení nového Oddělení památko-
vé péče v Odboru správy majetku města 
Městského úřadu v Prostějově  dnem 1. 1. 
2007, 

6. zřízení dvou  oddělení v Odboru 
právním a personálním Městského úřa-
du v Prostějově, a to Personální oddělení 
a Právní oddělení.

Současně stanovila počet zaměstnanců 
města Prostějova zařazených do Městské-
ho úřadu v Prostějově  od 1. 1. 2007 na 
249 zaměstnanců.

Aktualizace střednědobého  
rozpočtového výhledu 2007-2009

Rada města Prostějova po projednání 
schválila Pokyny pro aktualizaci a dopl-
nění střednědobého rozpočtového výhledu 
města Prostějova pro roky 2007 – 2009.

Pokyny pro kontrolu hospodaření
Rada města Prostějova po projednání 

schválila Pokyny pro kontrolu hospo-
daření města Prostějova a jím zřízených 
a založených právnických osob k 30. 6. 
2006.

Mobilní radar společnosti Czech Radar 
Rada města Prostějova po projednání 

vzala na vědomí informaci o vyhodno-
cení zkušebního provozu zařízení firmy 
CZECH RADAR a. s.

Současně schválila nabídku firmy 
CZECH RADAR a. s. využívat v trvalém  
provozu zařízení dokumentující průjezd 

vozidel křižovatkami na červenou a nepo-
volenou rychlostí a systém následného 
zpracování přestupků, a to dle předložené-
ho materiálu.  (Více�na�straně�3)���

Povolení výjimky z počtu dětí  
ve školních třídách 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila povolení výjimky z počtu dětí 
ve třídách mateřské, základní a střední 
školy v souladu s § 23 odst. 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2006 
do 31. 8. 2007 pro:

- Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Melantrichova ul. 60, ve výši 
28 dětí ve třech třídách MŠ, pracoviště 
Fanderlíkova ul. 69,

- pracoviště Základní školy Prostějov, 
Melantrichova ul. 60, ve  výši  34  žáků  
ve  4., 5. a  6. ročníku,

- Reálné gymnázium a základní školu 
města Prostějova, Studentská ul. 2, ve 
výši 31 studentů v 1. ročníku čtyřletého 
a ve výši 31 studentů  v 1. ročníku šesti-
letého studia.

Veřejná finanční podpora  
- komise pro mládež a tělovýchovu

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků komise pro mládež a tělo-
výchovu:

1. ve výši 3 000 Kč Taurusu Prostě-
jov, Západní 87, na účast minigolfového 
klubu na turnajích v rámci ČR (cestov-
né),

��
2. ve výši 3 000 Kč Adrenalinsport 

klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, 
na účast „Sportem proti drogám“,

3. ve výši 2 000 Kč Tělovýchovné 
jednotě Kulečník Prostějov, Palackého 
25, na pořádání mistrovství ČR v karam-
bolu – biliáru ve dnech 22. 4. - 23. 4. 
2006 - na upomínkové ceny,

4. ve výši 5 000 Kč Prostějovským 
vozíčkářům, Kostelecká 17, na sportov-
ní aktivity,

5. ve výši 10 000 Kč Tělocvičné jed-
notě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, 
na 11. ročník mezinárodního turnaje ve 
Francii – v házené mladšího a staršího 
dorostu (na dálniční poplatky, parkovné),

6. ve výši 2 000 Kč Tělovýchovné 
jednotě OP Prostějov, Za Kosteleckou 
47, na III. ročník Prostějovského poháru 
vozíčkářů ve stolním tenise (ceny), 

7. ve výši 4 000 Kč Muser’s klubu 
Prostějov, Vranovice 88, Kelčice, na 
Plumlovský pulling – závod psů v tahu 
břemen, uspořádání závodu s celorepub-
likovou účastí (ceny do soutěže),

8. ve výši 2 000 Kč Haně Majarové,�
bytem Prostějov, na účast v závodě Aka-
demické mistrovství světa v lukostřelbě 
(cestovné),

9. ve výši 5 000 Kč Sportovnímu klu-
bu Prostějov, Sportovní 1, na zabezpe-
čení účasti hráče SK Prostějov Jaroslava 
Bureše na MS mládeže v šachu na rok 
2006 v Turecku (cestovné, ubytování).

Veřejná finanční podpora  
- komise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova - 
z prostředků komise sociální a zdravotní 
- ve výši 10 000 Kč Domovu důchodců 
Prostějov, Nerudova 70, z toho 5 000 Kč 
na meziústavní sportovní hry seniorů 
a 5 000 Kč na výlety klientů do Zlína, 
ZOO Lešná (doprava).

Splašková kanalizace Čechůvky
Rada města Prostějova po projednání 

schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 4 800 tisíc korun na splaš-
kovou kanalizaci Vrahovice – Čechůvky 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Rekonstrukce střechy  
ZŠ Sídliště Svobody 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (výstavba) o 1 200 000 Kč na rekon-
strukci střechy ZŠ Sídliště Svobody 
a současně se o stejnou částku snižuje 
havarijní fond. 

Posouzení tepelného  
hospodářství města 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
62 (koncepce a rozvoj) o 291 550 Kč 
na studii „Posouzení tepelného hospo-
dářství města Prostějova“ a současně se 
o stejnou částku snižuje rozpočet výdajů 
v kapitole 62 na studie, záměry, plány 
a dokumentace pro územní řízení. 

Vodní dílo  
v okrskovém parku Hloučela 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 124 tisíc korun na 
zprovoznění vodního díla v okrskovém 
parku Hloučela a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Záměr pronájmu nebytových  
prostor v Norské ulici

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila ukončení nájmu nebyto-
vých prostor o celkové rozloze 40,01m2�

v Norské ulici č. 4224/3 v Prostějo-
vě  Mgr. Květoslavě Šťastné dohodou �
k 30. 6. 2006.

Současně vyhlásila záměr pronájmu 
nebytových prostor o celkové rozloze 
40,01m2 v Norské ulici č. 4224/3 v Pro-
stějově za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriální-
ho řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájem-
né s inflační doložkou,

- za účelem provozování služeb pro 
nájemníky domu s pečovatelskou služ-
bou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádos-
ti ve výši 500 Kč v pokladně Domovní 
správy Prostějov, s. r. o., Křížkovského 
36/7.

Záměr pronájmu parkovacího místa 
v Hacarově ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu parkovacího 
místa v domě s pečovatelskou službou 
v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově, 
a to za těchto podmínek:

-  s předností parkování vozidla nájem-
níků bytů a nájemců nebytových prostor 
v DPS v Hacarově a Polišenského ulici 
v Prostějově,

- s předností parkování zdravotně 
postižených nájemníků (průkazy ZTP),

- za nabídnuté roční nájemné v mini-
mální výši 6 300 Kč s inflační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádos-
ti ve výši 250 Kč v pokladně Domovní 
správy Prostějov, s. r. o., Křížkovského 
36/7.

Veřejná soutěž na parkovací systém

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Pro-
stějova rozhodnout o přidělení veřej-
né zakázky zadané na realizaci veřej-
né zakázky  o Návrh rozvoje systému 
parkování na území města Prostějova 
uchazeči obchodní společnosti ACTIV 
s. r. o., se sídlem Kladno, za předpo-

kladu souhlasu uchazeče s odkoupením 
pozemku pod plánovaným parkovacím 
domem a dořešení součinnosti uchazeče 
s Městskou policií Prostějov.

Valná hromada Lesů města Prostějova
Rada města Prostějova při výkonu 

působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Lesy města Prostějova, s. r. 
o. po projednání schválila: 

1. pronájem movitého majetku obchod-
ní společnosti Lesy města Prostějova, 
s. r. o. na Přidružené dřevařské výrobě 
v Seči firmě DARIE s. r. o. dle přiložené 
nájemní smlouvy,

2. podnájem nemovitého majetku, kte-
rý má společnost Lesy města Prostějova, 
s. r. o. pronajatý od města Prostějova na 
Přidružené dřevařské výrobě v Seči fir-
mě DARIE s. r. o. dle přiložené podná-
jemní smlouvy.

Návrhy na udělení  
Ceny města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Pros-
tějova udělit Ceny města Prostějova za 
rok 2005:

- Zdeňku Beranovi
- Karlu Bezdíčkovi
- Janu Přidalovi 
- Evě Suchánkové
- Václavu Ševčíkovi
- Jiřímu Pořízkovi.

Rada města Prostějova na své 103. schůzi dne 23. 5. 2006 mimo jiné projednala: 


