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Veřejná finanční podpora  
z rozpočtu města Prostějova 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova:

1. ve výši 10 000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Domamyslice na úhradu nákladů spo-
jených s nákupem výbavy hasičské klubov-
ny (obnova stávajícího nábytku – nové stoly 
a židle),

2. ve výši 10 000 Kč Římskokatolické far-
nosti Povýšení svatého kříže, Filipcovo nám. 
4, Prostějov na zajištění a opravu objektu PAX 
v Brněnské ulici vedle kostela sv. Cyrila a Meto-
děje (zasklení objektu,  výmalba části objektu 
a zajištění stavu podlahy),

3. ve výši 5 000 Kč Českému zahrádkář-
skému svazu, základní organizaci Prostějov 
– Držovice, SNP 37, na projekt: „Nájemné klu-
bovny“,

4. ve výši 5 000 Kč základnímu článku Hnutí 
Brontosaurus Modrý kámen, Resslova 2, Pro-
stějov, na částečné pokrytí provozních nákladů 
a obnovu základního materiálně-technického 
zázemí organizace,

5. ve výši 35 000 Kč Sdružení nájemníků 
- SON ČR, místní organizaci Prostějov, Kos-
telecká 17, na právní  poradenství,  provozní  
náklady (nájemné, telefonní  poplatky, kancelář-
ské  potřeby a vzdělání),

6. ve výši 40 000 Kč Fondu ohrožených dětí, 
Na Poříčí 6, Praha, na  vyhledávání a pomoc 
ohroženým dětem  v regionu  Prostějov, která 

bude zajišťována  z pobočky Fondu ohrožených 
dětí v Lidické ulici 86,  Prostějov,

7. ve výši 8 000 Kč Esperanto Klubu Pro-
stějov, Křížkovského 12, na nájem, elektřinu, 
plyn, cestovné na akce, předplatné časopisů, 
poštovné, kancelářské potřeby,

8. ve výši 22 000 Kč Českomoravskému 
odborovému svazu pracovníků školství, 
oblastní radě Prostějov, Studentská 2, na zájez-
dy, vzdělávací a poznávací činnost, divadelní 
představení, úhradu pronájmu sálu DUHA, 
přednášky, besedy (sekce důchodců),

9. ve výši 25 000 Kč Pavolu Polakovičovi, 
bytem Prostějov, na titulový zápas meziná-
rodní boxerské organizace IBF (vitamínové 
přípravky, speciální strava, sauna, masáže, spor-
tovní vybavení, cestovné, ubytování),

10. ve výši 50 000 Kč Klubu přátel školy 
při Základní škole Rejskova třída 4, Prostě-
jov, na doplnění a vybavení hudebního souboru 
hudebními nástroji a ozvučovaní technikou,

11. ve výši 25 000 Kč Okresnímu sdružení 
Českého svazu tělesné výchovy, okresnímu 
fotbalovému svazu, Česká 15, Prostějov, na 
pořádání mládežnických turnajů ve fotbale,

12. ve výši 50 000 Kč ing. Jindřichu Skáce-
lovi, bytem Prostějov, na podporu nevidomé-
ho člena paralympijského juniorského týmu 
ve sjezdovém lyžování (doprava, ubytování, 
stravné, vleky, lyžařské vybavení),

13. ve výši 15 000 Kč MgA. Tomáši Ditt-
mannovi, dipl. um., bytem Alojzov, na koncert 
vážné hudby (honoráře umělcům),

14. ve výši 30 000 Kč J. Burgetovi, bytem 
Prostějov, na projekt „Katastrofa pohár 
2006“ (nájemné, reklama, ceny, rozhodčí),

15. ve výši 25 000 Kč Sportovnímu klubu 
Prostějov, Sportovní 1, na činnost šachového 
oddílu (materiál, cestovné, rozhodčí, startovné, 
turnaje a přebory),

16. ve výši 20 000 Kč Českému svazu 
rekreačního sportu, Okresní komisi malé 
kopané, Česká 15, Prostějov, na pořádání tur-
najů v malé kopané,

17. ve výši 50 000 Kč Martinu Žeravovi, 
bytem Prostějov, na motokrosové závody 
(náhradní díly, oleje, pneumatiky, výstroj),

18. ve výši 20 000 Kč KIWAJUNIORU 
Prostějov, Vojáčkovo nám.1, na činnost v roce 
2006 (nájemné, poštovné, kancelářské potře-
by, propagace, telefony, internet, kopírování, 
poplatky, služby),

19. ve výši 50 000 Kč Okresní hospodář-
ské komoře, Lidická 6, Prostějov, na podporu 
„Informačního a internetového místa při OHK 
v Prostějově v roce 2006“ (mzdy, nájem, telefo-
ny, internet, správa internetové sítě),

20. ve výši 30 000 Kč Českému Občanské-
mu Klubu Cyklistů Prostějov, Úprkova 16,  na 
všestranný rozvoj cyklistiky (pořadatelská a orga-
nizační činnost, cestovné, sportovní potřeby),

21. ve výši 20 000 Kč Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, na doplnění 
materiálu horolezecké stěny (horolezecká lana, 
karabiny s pojistkou, jisticí prostředky),

22. ve výši 20 000 Kč FC Žešov, oddílu 

malé kopané, na nákup motorového vyžínače,

23. ve výši 15 000 Kč Historickým kočá-
rům „MYLORD“, Mostkovice, na prezentaci 
historických dopravních prostředků – kočárů,

24. ve výši 10 000 Kč ing. Bohdanu Kou-
salovi, hádankářskému kroužku HANÁCI, 
Kostelecká 9, Prostějov, na nákup odborné lite-
ratury, cestovné, ubytování, semináře, soutěže,

25. ve výši 50 000 Kč Národopisnému sou-
boru Mánes, Březinova 9, Prostějov, na zajiště-
ní pobytu folklorního souboru z Belgie, nájem-
né, na generální údržbu krojů souboru Mánes,

26. ve výši 10 000 Kč Dušanu Kamzíkovi, 
bytem Prostějov, na zajištění výstav a kultur-
ních akcí,

27. ve výši 45 000 Kč FbC Playmakers Pro-
stějov, Šmeralova 9, na rozvoj florbalu v Pro-
stějově (mantinely, nájemné, výstroj, výzbroj, 
doprava, rozhodčí, startovné, soustředění),

28. ve výši 50 000 Kč Hokejbalovému Clu-
bu Prostějov DUCKS, Sídliště Svornosti 7/15, 
na činnost (cestovné, rozhodčí, materiál),

29. ve výši 30 000 Kč Klubu výsadkových 
veteránů, Letecká 3, Prostějov, na činnost Klu-
bu výsadkových veteránů (pořádání kulturních 
a sportovních akcí).

Veřejná finanční podpora  
– komise pro výchovu a vzdělávání 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z prostředků komise 

pro výchovu a vzdělávání - ve výši 20 000 Kč 
Střednímu odbornému učilišti obchodnímu 
Prostějov, nám. E. Husserla 1, na „Hanácký 
pohár 2006“ (pronájem sálu, aparaturu, světla, 
plakáty, tiskoviny).

Vybudování systému varování  
a vyrozumění obyvatel Prostějova 

Rada města Prostějova po projednání jme-
novala členem komise pro výběr nejvhodnější 
nabídky pro dodávku „Vybudování systému 
varování a vyrozumění občanů města Prostějo-
va“ ing. Jana Tesaře a jeho náhradníkem Miro-
slava Pišťáka.

Veřejná finanční podpora  
– komise pro mládež a tělovýchovu 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z  prostředků komise 
pro mládež a tělovýchovu - ve výši 50 000 Kč 
Sportovnímu klubu cyklistů Prostějov, Česká 
15, na podporu činnosti (účast a pořádání sou-
těží, výcvikové tábory, cestovné, doprovod při 
tréninku, speciální kola, spotřební materiál).

Veřejná finanční podpora – kulturní komise 
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila poskytnutí veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z  prostředků kulturní 
komise - ve výši 20 000 Kč ing. Karlu Tabery-
mu, bytem Prostějov, na tisk a vazbu publi-
kace „Jak jsme v Prostějově stavěli pomník 
prezidenta Tomáše G. Masaryka“.

Rada města Prostějova na své 97. schůzi 28. 3. 2006 mimo jiné projednala: 

Rozpočtové hospodaření města Prostějova 
a jím řízených organizací - závěrečný účet 

města Prostějova za rok 2005

Rada města Prostějova po projednání vzala 
na vědomí: 

1. zprávu o rozpočtovém hospodaření města 
Prostějova a jím řízených organizací – závěreč-
ný účet města Prostějova za rok 2005,

2. zápis ústřední inventarizační komise 
o inventarizaci majetku a závazků města Pros-
tějova k 31. 12. 2005.   

(Podrobněji se k hospodaření města za loň-
ský rok vrátíme v příštím čísle Radničních listů.)

Nutné opravy chodníků a komunikací 
Rada města Prostějova po projednání vzala 

na vědomí předloženou informaci o nutných 
opravách chodníků a komunikací v Prostějově.

Současně uložila ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, 
vedoucímu odboru komunálních služeb, reali-
zovat opravy dle diskuse. (Více na straně 1) 

Využití pozemku v Čechůvkách  
na dětské hřiště 

Rada města Prostějova po projednání vzala 
na vědomí  informaci o možném využití pozem-
ku parc. č. 150/1 v k. ú. Čechůvky na zřízení dět-
ského hřiště.

Rekonstrukce smuteční obřadní síně 
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila rozpočtové opatření, který se zvyšuje rozpo-
čet výdajů v kapitole 60 (výstavba) o 350 tisíc 
Kč na rekonstrukci smuteční obřadní síně na 
městském hřbitově a současně se o stejnou část-
ku snižuje rezerva na havarijní situace. 

Výstavba okružní křižovatky  
Brněnská – Okružní 

Rada města Prostějova po projednání  schvá-
lila rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje roz-
počet výdajů v kapitole 60 (výstavba) o 400 tisíc 
korun na projektovou dokumentaci na výstavbu 
okružní křižovatky Brněnská – Okružní a sou-
časně se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostějova.   

Dětské hřiště v Krasicích 
 

Rada města Prostějova po projednání doporu-
čila Zastupitelstvu města Prostějova schválit 
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpo-
čet výdajů v kapitole 60 o 30 tisíc Kč na projek-
tovou dokumentaci na dětské hřiště v Krasicích 
a současně se o stejnou částku snižuje Fond 
rezerv a rozvoje.

Výstavba parkoviště k novým bytům 
v Jezdecké ulici 

Rada města Prostějova po projednání uložila 
ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru 
výstavby, vypsat výběrové řízení na parkoviště 
ke 42 bytovým jednotkám v ulici Jezdecká.

Dále schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (výstav-

ba) o 100 tisíc Kč na komunikace a inženýrské 
sítě v Jezdecké ulici a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Komunitní plánování sociálních služeb
Rada města Prostějova po projednání vza-

la na vědomí předložený analytický materiál 
k záležitostem komunitního plánování sociál-
ních služeb v Prostějově.

Výpůjčka učebny ve Vrahovicích  
ZUŠ Vl. Ambrose 

Rada města Prostějova po projednání souhla-
sila s tím, aby Základní škola Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1,  poskytla bezúplatně nebyto-
vé prostory (jednu učebnu) na základě smlouvy 
o výpůjčce Základní umělecké škole Vladimíra 
Ambrose Prostějov, a to na dobu určitou jedno-
ho roku od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2007.

Konkurz na ředitele–ředitelku mateřské 
školy v Rumunské ulici 

Rada města Prostějova po projednání jmeno-
vala konkurzní komisi ve složení: 

předseda:
- PaedDr. František Říha – vedoucí odboru 

školství a kultury,
členové:
- Božena Sekaninová – zástupce zřizovatele,
- PaedDr. Libuše Vrbová – zástupce České 

školní inspekce,
- Mgr. Vladimíra Dočekalová - zástupce 

Krajského úřadu Olomouckého kraje,
- Martina Hošťálková - zástupce za státní 

správu,
- Vojtěška Chalupská - zástupce pedagogic-

kých pracovníků  školského zařízení.

Dosadba stromů na veřejných  
prostranstvích

Rada města Prostějova po projednání dopo-
ručila Zastupitelstvu města Prostějova schválit 
použití finančních prostředků z Fondu zeleně 
ve výši 70 tisíc Kč pro účel dosadby stromů na 
veřejných prostranstvích v majetku města Pros-
tějova ve výši 70 000 Kč.

Příspěvek na provoz  
dětského dopravního hřiště

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 
50 000 Kč Autoklubu Prostějov, Bulharská 
č.1, Prostějov, na pokrytí části nákladů spoje-
ných s provozem dětského dopravního hřiště.

Veřejná finanční podpora  
Českému svazu chovatelů

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z prostředků komise 
životního prostředí - ve výši 5 000 Kč Českému 

svazu chovatelů, základní organizaci Prostě-
jov, J. Haška 3, na uspořádání soutěžní výstavy 
drobných hospodářských zvířat.   

Veřejná finanční podpora  
– komise sociální a zdravotní 

 
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila poskytnutí veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z prostředků komise 
sociální a zdravotní: 

1. ve výši 6 000 Kč Tyfloservisu, o. p. s, se 
sídlem Krakovská 21,  Praha 1, sídlo krajského 
ambulantního střediska  I. P. Pavlova 69,  Olo-
mouc, na cestovné, pohonné  hmoty, opravy, 
služby, pomůcky, materiál, poštovné a kancelář-
ské  potřeby,

2. ve výši 5 000 Kč  Junáku - svazu skau-
tů a skautek ČR, středisku 03 „Pelikáni“, 
Vápenice 21, Prostějov, na umožnění dětem 
v tíživé sociální situaci plnohodnotně se podílet 
na  programu (částka bude použita na zaplacení  
registračního poplatku, tábora,  výpravy a výle-
ty, nákup skautského kroje),

3. ve výši 10 000 Kč Střední zdravotnické 
škole, Vápenice 3, Prostějov, na nákup  zdravot-
nických potřeb (obinadla, dezinfekční prostřed-
ky, léky apod.), 

4. ve výši 20 000 Kč Mateřské škole 
a základní škole JISTOTA, o. p. s, Tetín 1, 
Prostějov , na  nákup rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek, dopravu do Slatinic a rehabi-
litace,

5. ve výši 5 000 Kč DĚTSKÉMU CENT-
RU 1990, Nedbalova 36, Olomouc, na mzdové 
náklady rehabilitačních pracovníků,

6. ve  výši 3 000 Kč Sociálním službám 
Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, 
Štěpnická  1139,  Uherské Hradiště, Ústav soci-
ální péče, Hlavní 1, Zborovice, na postavení 
podia pro kulturní vystoupení klientů, zapůjčení 
kostýmů pro klienty,

7. ve výši 50 000 Kč Charitě Prostějov, 
Sádky 14, na  stacionář pro psychotiky.

SCHVÁLENÉ PRONÁJMY 

Pronájem nebytových prostor v DPS 
společnosti Člověk v tísni 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila pronájem nebytových prostor o celkové 
rozloze 16,87m2 v domě s pečovatelskou služ-
bou ve Fanderlíkově ulici společnosti Člověk 
v tísni, společnosti při České televizi, o.p.s.,  se 
sídlem Sokolská 18, Praha 2, zastoupené koor-
dinátorem pro Olomoucký kraj Pavlem Dubou, 
za účelem zřízení kanceláře kontaktního centra 
Terénních programů společnosti, za nabídnu-
té roční nájemné ve výši 24 000 Kč s inflační 
doložkou.

Opravna obuvi ve Svatoplukově ulici 
zůstane zachována 

Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila pronájem nebytových prostor o celkové roz-
loze 16,69m2 ve Svatoplukově ulici č. 1642/3 
v Prostějově Jaromíru Baronovi, bytem Jed-
nov, za účelem zachování opravny obuvi, za 
nabídnuté nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok, tj. 
16 690 Kč/rok s inflační doložkou.

Pronájem nebytových prostor  
ve Svatoplukově ulici na prodejnu textilu 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila pronájem nebytových prostor o celkové roz-
loze 31,93m2 ve Svatoplukově ulici č. 2516/59 
v Prostějově Jarmile Tomáškové, bytem Pro-
stějov, za účelem zachování prodejny textilu, 
za nabídnuté roční nájemné ve výši 60 000 Kč 
s inflační doložkou.

Pronájem ledové plochy  
HK Jestřábi Prostějov 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
ledové plochy včetně příslušenství ve víceúče-
lové hale v Prostějově s HK Jestřábi Prostějov, 
Ke stadionu 1, dle návrhu smlouvy v souladu 
s přiloženým písemným materiálem.

ZÁMĚRY PRONÁJMŮ

Záměr pronájmu parkovacího  
místa v ulici J. V. Myslbeka

Rada města Prostějova po projednání vyhlá-
sila záměr pronájmu parkovacího místa č. 3 
v ulici J. V. Myslbeka č. 4283/19 v Prostějově, 
a to za těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájemníků 
městských bytů v ulici J. V. Myslbeka v Pros-
tějově,

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

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

Záměr pronájmu parkovacího  
místa v Hacarově ulici

Rada města Prostějova po projednání vyhlá-
sila 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 nájemníků 
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 minimální 
výši 6 300 Kč s inflační doložkou,

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

Záměr pronájmu parkovacího  
místa ve Švýcarské ulici

Rada města Prostějova po projednání vyhlá-
sila záměr pronájmu parkovacího místa č. 6 
ve Švýcarské ulici č. 4280/2 v Prostějově, a to 
za těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájemníků 
bytů ve Švýcarské ulici č. 2 a 4 v Prostějově,

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

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

Souhlas s užíváním hřiště za Olomouckou 
ulicí klubem 1. SK Prostějov 

Rada města Prostějova po projednání sou-
hlasila s užíváním hřiště za Olomouckou ulicí 
sportovním klubem 1. SK Prostějov.

Zajištění správy, provozu, údržby a oprav 
vodních děl v majetku města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání 
schválila:

1.  Ukončení Smlouvy o zajištění správy, 
provozu, údržby a oprav vodohospodářských 
děl uzavřené  mezi  městem  Prostějovem  
jako vlastníkem a společností Vodovody 
a kanalizace Prostějov, a. s., se sídlem  Prostě-
jov, Krapkova 1635/26, jako provozovatelem 
dne 20. 8. 2002 dohodou.

2. Uzavření smlouvy o zajištění správy, 
provozu, údržby a oprav vodních děl města 
Prostějova,  a to:

-  vodovodní přípojka  - kotelna sídliště 
Svobody, 

- kanalizace III. – IV. etapa Žešov, 
-  vodovod - Za Nerudovou ulicí- (DPS 

v ulici Polišenského),
-  splašková  kanalizace - Za Nerudovou 

ulicí - (DPS v ulici Polišenského),
- vodovod Držovský háj,
-  kanalizace splašková - Za velodromem  

pro RD 
- vodovod - Za velodromem pro RD,
- jednotná kanalizace v ulici U spalovny, 
-  kanalizační sběrač F - Čechovice - pro-

dloužení 
se  společností STŘEDOMORAVSKá 
VODáRENSKá, a. s., se sídlem Olomouc, 
Tovární 41,  za následujících podmínek:

-  smlouva bude uzavřena na dobu neurči-
tou s výpovědní lhůtou 1 rok, 

-  za zajištění správy, provozu, údržby 
a oprav vodních děl nebude město Pro-
stějov platit společnosti  STŘEDOMO-
RAVSKá VODáRENSKá, a.s., žádnou 
úplatu,

-  platby vodného a stočného od odběratelů 
budou příjmem společnosti STŘEDO-
MORAVSKá VODáRENSKá, a. s.

Převod fotbalových soutěží  
v rámci ČMFS na město 

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostějova 
schválit úhradu za převod fotbalových soutěží 
v rámci ČMFS všech oddílů SK LeRK Pro-
stějov, a.  s., Sportovní 1, 796 01 Prostějov, 
zapsán v OR u Krajského soudu v Brně oddíl 
B, vložka 1726, IČO 634 79 419, a zároveň 
registrace všech hráčů registrovaných ke dni 
10.  4.  2006 u SK LeRK Prostějov, a.  s., 
Sportovní 1, 796 01 Prostějov za cenu ve výši 
max. 4,5 mil. Kč.

Rada města Prostějova na své 98. schůzi 4. 4. 2006 mimo jiné projednala: 


