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Nový člen pracovní skupiny 
pro řešení záležitostí 
prostějovské  kopané

Rada města Prostějova po projednání
jmenovala MUDr. Pavla  Navrátila, CSc.
členem pracovní skupiny pro řešení zále-
žitostí  prostějovské kopané.

Veřejná finanční podpora 
Československé obci legionářské

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši
12  000 Kč Československé obci legionář-
ské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, na
akce  směřující k uchování předávání
a rozvíjení demokratických a humanitních
tradic, připomínání významných dějin-
ných událostí  našeho státu a jeho armády.

Veřejná finanční podpora 
Konfederaci politických vězňů

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
5  000 Kč Konfederaci politických vězňů,
pobočce 50 Prostějov, Svatoplukova 15,
na akce směřující  k uchování, předávání
a rozvíjení demokratických a humanitních
tradic a připomínání významných dějin-
ných událostí našeho  státu.

100. výročí otevření 
Národního domu

Rada města Prostějova po projednání
schválila postup  přípravy propagačních
materiálů ke 100. výročí otevření  Národ-
ního domu.

Vysokorychlostní internet 
pro veřejnost 

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila s uzavřením  mandátní smlouvy
na výkon zadavatelských činností na 
nadlimitní  veřejnou zakázku na dodávku
služeb „Vybudování a provozování  sítě
vysokorychlostního internetu pro veřejnost
na území města  Prostějova“ s obchodní
společností RTS, a. s., sídlem Brno. 

Současně jmenovala členy a náhradníky

hodnotící komise pro  posouzení a hodno-
cení nabídek ve složení:

- členové: Ing.Tomáš Blumenstein, Ing.
Miroslav Hanák, JUDr.  Květa Olašáková,
Ing. Ladislav Průša, Ing. Roman Švarc,
Ing.  Květoslav Nejezchleba,

- náhradníci: Mgr. Vlastimil Uchytil,
Ing. Radim Fiala, Mgr.  Milan Cibulka,
Ing. Stanislav Havlíček, Ing. Petr Šomek,
Ing.  Jitka Vystavělová.

Přemístění dětského oddělení 
městské knihovny 

Rada města Prostějova po projednání do-
poručila  Zastupitelstvu města Prostějova
schválit rozpočtové opatření,  kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (vý-
stavba) o 980 tisíc korun na městskou kni-
hovnu a současně se o stejnou  částku snižu-
je Fond rezerv a rozvoje. (Více na straně 1)

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRŮ PRONÁJMŮ

Pronájem parkovacího místa 
u domu s pečovatelskou službou 

v Polišenského ulici 

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr  pronájmu parkovacího
místa č. 4 v domě s pečovatelskou službou
(DPS) v Polišenského ulici č. 4380/1
v Prostějově, za těchto  podmínek:

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

- s předností parkování zdravotně posti-
žených nájemníků (průkazy  ZTP),

- za nabídnuté roční nájemné v mini-
mální výši 6 000 Kč s inflační  doložkou,

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

SCHVÁLENÍ PRONÁJMŮ

Pronájem nebytových prostor
v domě s pečovatelskou službou 

v Polišenského ulici 

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem  nebytových prostor
o celkové rozloze 61,90m2 v domě s pe-
čovatelskou službou v Polišenského ulici
č. 4380/1 v Prostějově žadatelům v pořa-
dí:

1. Martě Braunerové, bytemČelechovi-

ce na Hané, a Veronice  Smítalové, bytem
Prostějov, za účelem zřízení provozovny
pedikúry a fyzikálních terapií, za nabídnu-
té měsíční nájemné  ve výši 2 000 Kč s in-
flační doložkou,

2. CHARITĚ PROSTĚJOV se sídlem
Sádky 14, Prostějov, zastoupené  ředitel-
kou Marií Schwarzerovou, za účelem zří-
zení denního  stacionáře pro psychotiky,
za nabídnuté roční nájemné ve výši  12 000
Kč.

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRŮ PRODEJE 

Záměr prodeje části pozemku 
o výměře 4 250 m2

v k. ú.  Prostějov

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr prodeje  části pozemku 
p. č. 7485/1 - ost. plocha v k. ú. Prostějov
o výměře cca 4 250 m2 (přesná výměra
bude známa po vyhotovení GP),  za těchto
podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši
min. dle znaleckého posudku  (tržní oce-
nění), 

- kupní cena bude v plné výši zaplacena
před podpisem kupní  smlouvy, 

- kupující se ve smlouvě zaváže, že 
do 6 měsíců ode dne nabytí  účinnosti kup-
ní smlouvy zřídí na dotčených částech pře-
váděného  pozemku bezúplatně věcné bře-
meno umístění a užívání vodovodu a ve-
dení VN ve prospěch správců jednotlivých
inženýrských sítí; v případě nesplnění
uvedeného závazku bude kupující povinen
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 10 000 Kč v každém jednotlivém pří-
padě a město Prostějov bude moci od  kup-
ní smlouvy odstoupit,

- v termínu do 3 let ode dne vkladu práv
dle kupní smlouvy do  katastru nemovitos-
tí bude pravomocně zkolaudována novo-
stavba na  převáděné části pozemku vybu-
dovaná kupujícím v souladu s územním
plánem (v případě archeologického nálezu
a nutnosti  provedení výzkumu bude lhůta
pro výstavbu přiměřeně prodloužena);  pro
případ nesplnění této podmínky bude sjed-
nána smluvní pokuta  ve výši 50 000 Kč za
každý měsíc prodlení a v případě, že  stav-
ba nebude v daném termínu vůbec zaháje-
na, možnost města  Prostějova odstoupit
od smlouvy, 

- bude zřízeno věcné předkupní právo
města Prostějova k převáděné části po-
zemku tak, že se kupující zavazuje nabíd-
nout  převáděnou část pozemku v případě
svého úmyslu tuto prodat nebo  jinak zci-
zit ke koupi městu Prostějovu za cenu rov-

nající se  kupní ceně sjednané při převodu
této části pozemku z vlastnictví města
Prostějova do vlastnictví kupujícího;
předkupní právo bude zrušeno nejdříve po
nabytí právní moci  kolaudačního rozhod-
nutí, kterým bude povoleno užívání  novo-
stavby na převáděné části pozemku, 

- komunikační napojení bude řešeno
z ul. Průmyslové s tím, že  podél ul. Prů-
myslová bude nákladem kupujícího vybu-
dován chodník  a případně provedena
úprava napojení místní komunikace ul.
Průmyslové na ul. Vrahovickou, a to ve
smyslu organizace  dopravních proudů na
křižovatce a zajištění převedení chodců
přes křižovatku (bude dořešeno v rámci
územního a stavebního  řízení dle poža-
davků orgánů státní správy  a samosprá-
vy); nebudou zřizována stání s přímým vý-
jezdem na  místní komunikaci ul. Průmy-
slovou (veškerá stání musí být  uvnitř
areálu),

- náklady spojené s vypracováním ge-
om. plánu, znaleckého  posudku a správní
poplatek spojený s podáním návrhu na po-
volení  vkladu práv do katastru nemovi-
tostí uhradí kupující.

Výstava uměleckých děl 

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila s uspořádáním výstavy umělec-
kých děl zakoupených po dobu činnosti
komise pro nákup uměleckých děl. 

Současně uložila RNDr. Jaroslavě Ta-
tarkovičové, vedoucí  odboru kancelář sta-
rosty, ve spolupráci s PhDr. Václavem
Kolářem, předsedou komise pro nákup
uměleckých děl, Bc. Liborem  Vykopa-
lem, vedoucím odboru správy a zabezpe-
čení, a Václavem  Hruškou, ředitelem Mu-
zea Prostějovska zajistit realizaci  výstavy.

Dále schválila rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje  rozpočet výdajů v kapito-
le 10 o 10 tisíc korun na uspořádání  vý-
stavy a současně se o stejnou částku snižu-
je rezerva pro  rozpočtová opatření Rady
města Prostějova. 

Nabídka na odkoupení objektu
Kulturního a společenského 

centra  a pozemků

Rada města Prostějova po projednání
uložila Ing. Miroslavu  Greplovi, ve-
doucímu odboru správy majetku města,
jednat o výkupu nemovitostí a předložit
na příští schůzi rady materiál  dle disku-
se.

Rada města Prostějova na 91. schůzi 10. 1. 2006 mimo jiné projednala: 

Bude pokryto celé
město?

Projekt předpokládá
připojení všech byto-
vých domů na sídliš-
tích  kabeláží. V kaž-
dém vchodě by měl
být LAN rozvaděč

(switch), ze  kterého by si zájemci vybudo-
vali vlastní přípojku do bytu.  Zbytek měs-
ta by byl z 85 procent pokryt bezdrátovou
sítí wi-fi,  na kterou se zájemci připojí vlast-
ní anténou umístěnou buď na  střeše anebo
za oknem.

K jakému termínu bude možno se při-
pojovat k bezplatnému  internetu na úze-
mí města Prostějova?

Síť by měla být vybudována do konce ro-
ku 2006.

Bude se občan finančně podílet na
tomto připojení?

Občané si budou sami hradit svoje zaří-
zení pro připojení. V případě sídlišť by se
jednalo o vybudování bytové přípojky 
z domovního rozvaděče. V případě ostat-

ních částí města to znamená  koupi a insta-
laci wi-fi karty s externí anténou, jejíž cena
se  pohybuje v závislosti na vzdálenosti an-
tény a počítače od 2 500  do 5 000 korun. 

Na jakém principu bude fungovat při-
pojování?

Každý zájemce obdrží na základě regist-
race přihlašovací údaje.  Konkrétní způsoby
autentikace budou záviset na provozovateli
internetové sítě. Síť bude určena pouze pro
domácí užití -  nebude tedy sloužit k připoje-
ní firem ani k jinému komerčnímu  využití.

Čím vybavit počítač?
V případě připojení na sídlišti stačí mít

v počítači síťovou  kartu, kterou má většina
nových počítačů automaticky. Zájemce 
o připojení z ostatních částí města si nej-
prve bude muset zjistit,  kde má nejdostup-
nější vysílač a zda mu stačí umístit anténu
z okna anebo jestli ji bude muset nainsta-
lovat na střechu. Od  vzdálenosti antény
a počítače pak bude záviset použití PCI wi-
fi karty s externí anténou anebo externího
wi-fi adaptéru  napojeného na síťovou kar-
tu.

Bude připojení časově omezeno?
Nepředpokládáme časové omezení služ-

by. Měla by ale být opatřena  „Fair User Po-
licy“, tedy systémem, který uživatelům
v případě,  že během týdne stáhnou velké
množství dat, sníží rychlost  připojení do
konce týdne, což chrání ostatní uživatele
před  „notorickými stahovači“.

Jaká bude rychlost připojení?
Koncová konektivita bude 256 kb/s. Uži-

vatelé připojení  bezdrátovým wi-fi signá-
lem mohou mít rychlost menší v závislosti
na kvalitě a rušení spojení.

Za čem závisí vybudování internetové
sítě pro veřejnost? 

Vybudování internetové sítě pro veřej-
nost zásadním způsobem  závisí na dvou
podmínkách. Tou první je získání dotace 
z ministerstva informatiky, o kterou Město
Prostějov zažádalo na  sklonku loňského ro-
ku. Rozhodnutí ministerstva by mělo být
známo do konce ledna. Druhou podmínkou
je potom úspěšná veřejná obchodní soutěž
na  dodavatele - tedy na vybudování a pro-
vozování celé sítě  Internetu pro veřejnost.

Na nejčastější otázky občanů odpovídá ing.  Tomáš Blumenstein, předseda 
komise Rady města Prostějova pro informační technologie a prostějovský zastupitel 

Město Prostějov
přijímá do pracovního 

poměru uchazeče na místa

strážník  
Městské policie 

Prostějov
Vznik pracovního poměru je podmí-
něn splněním předpokladů pro výkon
funkce strážníka dle § 4 zákona 
č. 553/1991 Sb. o obecní policii,  ve
znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
✔ občan České republiky
✔ věk nejméně 21 let
✔ bezúhonnost a spolehlivost
✔ fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
✔ úspěšné absolvování fyzických

a psychologických testů v rámci
přijímacího řízení

✔ úplné střední vzdělání s maturitou
✔ řidičský průkaz minimálně skupiny B
✔ uživatelská znalost práce na PC
✔ morální předpoklady pro výkon 

této práce
✔ výhodou bydliště v Prostějově

a okolí
✔ výhodou zbrojní průkaz
✔ znalost cizího jazyka výhodou
✔ přiložený strukturovaný životopis
✔ výpis ze zdravotní dokumentace

Zaměstnavatel nabízí:
✔ zajímavou práci na úseku zajišťo-

vání veřejného pořádku
✔ při dobrých výsledcích stabilitu za-

městnání
✔ platové zařazení dle stávajících

platových předpisů
✔ osobní hodnocení dle dosahova-

ných výsledků
✔ rizikový příplatek

Přihlášky lze podat formou vyplněné-
ho dotazníku, který každý  uchazeč
obdrží při osobní návštěvě na Městské
policii Prostějov,  Havlíčkova ul. č. 4,
nebo zasláním svého strukturovaného
životopisu na uvedenou adresu. Bližší
informace lze získat na  telefonním
čísle 582 402 222 u zástupce ředitele
Libora  Šebestíka.

Prostřednictvím vysokorychlostního internetu pro veřejnost by lidé získali mi-
mo jiné přístup i na webové stránky města. 


