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Městská hromadná doprava  
– úhrada prokazatelné ztráty

Rada města Prostějova po projedná-
ní uložila ing. Miroslavu Nakládalovi, 
vedoucímu odboru dopravy, zařadit do 
návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 
2007 částku 17 400 000 Kč jako úhradu 
prokazatelné ztráty v městské hromadné 
dopravě.

Současně doporučila Zastupitelstvu 
města Prostějova schválit v rozpočtu 
města Prostějova na rok 2007 částku 
17 400 000 Kč jako úhradu prokazatelné 
ztráty v městské hromadné dopravě.

Komise rady města 
Rada města Prostějova po projednání 

zřídila dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) komise rady 
města.

Současně jmenovala předsedy komi-
sí rady takto:

	 Mgr.	Michal	Müller
	
	 	Komise
	 	pro	mládež	

	 a	tělovýchovu
	 	 	

	 František	Lizna

	 Komise	
	 architektury	

	 a	výstavby
	 	 	

	 Mgr.	Ivana	Hemerková
	
	 Komise	
	 pro	výchovu	

	 a	vzdělávání

	 ing.	Zdeněk	Peichl

	 Komise	
	 dopravy

	 Lukáš	Andrýsek

	 Komise	pro	
	 cestovní	ruch	

	 a	podnikání

	 Iveta	Pudilová

	 Komise	
	 životního	

	 prostředí

	 ing.	Miroslav	Hanák

	 Komise	koncepce	
	 a	rozvoje	města

	 	
	 RNDr.	Alena	Rašková

	 Komise	
	 kulturní	 	 	

	

	 MUDr.	Pavel	Holík

	 Komise	
	 sociální	a	zdravotní	

	
	 JUDr.	ing.	Jiří	Pudil

	 Komise	
	 prevence	

	 kriminality	 	

	 ing.	Jaroslav	Faltýnek

	 Komise	
	 bytová	 	 	

	

Navýšení výdajů  
na veřejnou finanční podporu 

Rada města Prostějově po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova navýšit výdaje na veřejnou finanč-
ní podporu (nerozdělená částka VFP) 	
o 13 milionů Kč na celkovou částku 	
8 960 mil. Kč + 13 mil. Kč = 21 960 000 Kč.

Navýšení rozpočtu  
o rezervní finanční prostředky 

Rada města Prostějova po projed-
nání doporučila Zastupitelstvu města 
Prostějova zařadit do návrhu rozpočtu 
z prostředků rezerv města částku ve výši 	
129 455 070 Kč po rozdělení takto:

- 8 000 000 Kč z fondu městských 
lázní,

- 30 000 000 Kč z fondu strategického 
rozvoje,

- 91 455 070 Kč z fondu rezerv a roz-
voje města.

Dešťová kanalizace  
v areálu Nemocnice Prostějov

Rada města Prostějova po projedná-
ní uložila ing. Karin Kuklové, vedoucí 
odboru koncepce a rozvoje, pokračovat 
v pořízení projektové dokumentace pro 
stavební povolení na stavbu „Dešťová 
kanalizace v areálu Nemocnice Prostě-
jov“.

Zřízení vyvlastňovacího úřadu
Rada města Prostějova po projedná-

ní vzala na vědomí informaci o vzni-
ku vyvlastňovacího úřadu od 1. ledna  
2007.

Silvestr 2006 – půlnoční ohňostroj 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 11 
o 115 tisíc korun na zajištění půlnočního 
ohňostroje na Silvestra 2006 a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Vnitroblok Kostelecká 
Rada města Prostějova po projednání 

schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 o 12 tisíc korun na vnitroblok Kos-
telecká.

Rekonstrukce komunikace  
St. Manharda 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 740 tisíc Kč na pokračující 
rekonstrukci komunikace St. Manharda. 

Oprávnění užívat závěsný odznak  
při příjímání prohlášení snoubenců  

o uzavření manželství

Rada města Prostějova po projedná-
ní stanovila podle § 108 odst. 2 zákona 	
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění, že níže uvedení  
členové Zastupitelstva města Prostějova 
jsou oprávněni užívat závěsný odznak 
při přijímání prohlášení snoubenců 
o uzavření manželství:

Mgr. Ivana Hemerková
Mgr. Jiří Pospíšil.

Záměr pronájmu nebytových prostor 
na Žižkově náměstí 134/19

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor č. 795 (kanceláře) o celkové roz-
loze 24,26m2 na Žižkově nám. č. 134/19 
v Prostějově, a to za těchto podmínek:

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

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

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

Záměr pronájmu nebytových prostor 
na Pernštýnském nám. č. 183/4  
za účelem provozování kavárny 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 186,74 m2 na 
Pernštýnském nám. č. 183/4 v Prostějo-
vě, a to za těchto podmínek:

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

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

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

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

- za účelem provozování kavárny.

Záměr prodeje pozemků  
v k. ú. Kralice na Hané

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje pozemků p. č.  
325/11 – ostatní plocha o výměře 10 034 
m2, p. č. 325/10 – orná půda o výměře 
193 m2 a p. č. 905/2 – ostatní plocha 
o výměře 229 m2, vše v k. ú. Kralice na 
Hané, a to  za následujících podmínek :

- kupní cena bude stanovena dle zna-
leckého posudku (cena obvyklá) ve výši 
150 Kč/m2, tj. celkem 1 568 400 Kč, 
a bude v celé výši zaplacena před podpi-
sem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným pozemkům tak, že se kupující 
zavazuje nabídnout převáděné pozemky 
nebo jejich části,  v případě svého úmys-

lu tyto prodat nebo jinak zcizit, ke koupi 
městu Prostějovu za cenu rovnající se 
kupní ceně sjednané při převodu těchto 
pozemků z vlastnictví města Prostějova 
do vlastnictví kupujícího,

- správní poplatek spojený s podáním 
návrhu na povolení vkladu práv do kata-
stru nemovitostí uhradí kupující.

Umístění dřevěných soch  
do středových ostrůvků  

na kruhových křižovatkách 

Rada města Prostějova po projednání 
revokovala usnesení Rady města Prostě-
jova č. 7158 ze dne 27. 6. 2006 v bodě 
2., 3. a 4. usnesení.

Současně schválila:
1. Umístění dřevěných soch „PLA-

MEN“, ,,KINEtIcKý obJEKt“ 
a „VZLEt“ do středových ostrůvků na 
kruhových křižovatkách  ve městě Pro-
stějově.

2. Předání dřevěných soch „PLA-
MEN“,  ,,KINEtIcKý obJEKt“ 	
a  „VZLEt“ do správy společnosti  
.A.S.A. tS  Prostějov , a. s.,  se sídlem 
Prostějov, formou protokolu v souladu 
s příslušnými ujednáními Smlouvy pro 
správu, provoz a údržbu městského majet-
ku a zajišťování dalších veřejně prospěš-
ných služeb  uzavřené dne 12. 10. 2005.

Stav sítě dešťové kanalizace  
na území Prostějova

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí zprávu o stavu sítě 
dešťové kanalizace na území města Pro-
stějova.

Současně uložila ing. Miroslavu 
Greplovi, vedoucímu odboru správy 
majetku města, konzultovat další postup 
s vedením společnosti VaK Prostějov, 
a. s.,  a předložit radě dne 5. 12. 2006 
harmonogram potřebných úkonů, včetně 
odhadu nákladů.

Zrušení pracovní skupiny  
pro záležitosti prostějovské kopané 

Rada města Prostějova po projedná-
ní zrušila pracovní skupinu pro řešení 
záležitostí prostějovské kopané.

Rada města Prostějova na své 2. schůzi dne 22. 11. 2006 mimo jiné projednala: 

Výbory Zastupitelstva města Prostějova
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání odvolalo: 
1. předsedu a členy finančního výboru,
2. předsedu a členy kontrolního výboru.

Finanční výbor  
Zastupitelstva města Prostějova 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zvolilo:

	 Ing.	Radka	Zacpala
	 	předsedou	
	 finančního	výboru	
	 Zastupitelstva	

	 města	Prostějova.

Současně zvolilo tyto členy finančního 
výboru Zastupitelstva města Prostějova: 

ing. Zdeňka Peichla,
ing. Irenea Kudyna,
ing. Rudolfa Rašku,
Petra Sedláčka,
ing. Jiřího Pospíšila,
ing. Jaroslava Čížka,
ing. Tomáše Chalánka,
ing. Jana Navrátila.

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Prostějova 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zvolilo:

	 ing.	Václava	Šmída

	 předsedou	kontrolního	
	 výboru	Zastupitelstva

	 města	Prostějova.

 Současně zvolilo tyto členy kontrolního 
výboru Zastupitelstva města Prostějova: 

Mgr. Jindřicha Miklase,
Lukáše Andrýska,
Jitku Hájkovou,
Marii Navrátilovou,
Jiřího Schlesingera,
JUDr. ing. Jiřího Pudila,
PhDr. Hanu Bartkovou,
MUDr. Pavla Navrátila, CSc. 

Snoubence bude oddávat  
i Mgr. Ivana Hemerková

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání pověřilo členku Zastupitelstva 
města Prostějova Mgr. Ivanu Hemerkovou 
přijímat prohlášení snoubenců o uzavření 
manželství v souladu s ustanovením § 4 
odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve 
znění pozdějších předpisů.

Veřejná finanční podpora BK Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

z prostředků rezervy pro rozpočtová opat-
ření Rady města Prostějova ve výši 1 300 
tisíc Kč bK Prostějov, Za Kosteleckou 51, 
na zabezpečení účasti bK v evropském 
poháru FIbA cUP challenger.

Prodej pozemků v k. ú. Domamyslice 
společnosti DONA Investment s. r. o.

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo prodej pozemku p. 
č. 210/3 - orná půda o výměře 5 789 m2		
v k. ú. Domamyslice, v ulici Na blatech, 
společnosti DoNA Investment s. r. o., se 
sídlem Prostějov, Sebastiniho 372/6, a to za 
následujících podmínek: 

- kupní cena bude stanovena ve výši 700 
Kč/m2, tj. celkem 4 052 300 Kč a bude 
v plné výši uhrazena před podpisem kupní 
smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno předkup-
ní právo města Prostějova k převáděnému 
pozemku jako právo věcné na dobu neur-
čitou tak, že se kupující zaváže nabídnout 
tento pozemek v případě svého úmyslu 
tento pozemek prodat nebo jinak zcizit ke 
koupi prodávajícímu za cenu rovnající se 
kupní ceně sjednané při převodu pozemku 
z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví 
kupujícího; předkupní právo bude zrušeno 
nejdříve po nabytí právní moci  kolaudač-
ních rozhodnutích, kterými bude povoleno 
užívání min. šesti staveb rodinných domů 
na převáděném pozemku,

- kupující se zaváže provést výstavbu 
min. šesti rodinných domů na převáděném 
pozemku včetně pravomocných kolaudač-
ních rozhodnutí nejpozději do 3 let po uza-
vření kupní smlouvy; pro případ prodlení 
kupujícího se splněním uvedeného závazku 
bude v kupní smlouvě sjednána smluvní 
pokuta ve výši 60 000 Kč za každý měsíc 
prodlení a v případě, že výstavba nebude 
v daném termínu vůbec zahájena, možnost 
prodávajícího od kupní smlouvy odstoupit,

- kupující bude povinen na své náklady 
zajistit na převáděném pozemku výstavbu 
příjezdové komunikace a inženýrských sítí 
k nově postaveným rodinným domům,

- správní poplatek spojený s podáním 
návrhu na povolení vkladu práv do katastru 
nemovitostí a náklady spojené se zpracová-
ním znaleckého posudku uhradí kupující.

Místní poplatek  
za komunální odpad

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo s účinností od 1. 1. 2007 
obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
8/2005 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
odpadů (dále jen „poplatek za komunální 
odpad“) s tím, že sazba poplatku za komu-
nální odpad na rok 2007 bude stanovena ve 
výši 480 Kč celkem, z toho v článku 7 odst. 
1 písm. a) ve výši 250 Kč, v článku 7 odst. 
1 písm. b) ve výši 230 Kč. (Více na str. 1)

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 2. zasedání dne 14. 11. 2006 mimo jiné schválilo: 


