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Zastupitelstvo  města Prostějova po projednání pověřilo: 

1. Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ v Prostějově, 
nakládáním s volnými finančními zdroji města Prostějova v průběhu roku 2007 za účelem jejich co nejvýhod-
nějšího zhodnocení s tím, že Zastupitelstvu města Prostějova budou podány informace při hodnocení výsledků 
hospodaření města Prostějova za I. pololetí 2007 a po skončení  kalendářního roku,

2. vedoucí odborů, vykonávající funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, pro-
jednávat a schvalovat: 

- řádně odůvodněné změny ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 
2007 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, 
kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění provedení změny 
(text) a kdy byla změna schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum),

    odpisové plány příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Prostějovem.

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání uložilo: 

1. vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle 
podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města Prostějova pro rok 2007, kterými jsou 
povinni se řídit, 

2. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizova-
telem nebo zakladatelem je město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu 
města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu města 
Prostějova pro rok 2007, kterými jsou povinny se řídit,

3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu města Prostějova 
pro rok 2007, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2007:

   - navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
   - bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních 

prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol 
tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,

- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu města Pros-
tějova pro rok 2007 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro krizové 
a havarijní situace) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období  
roku 2007 zapojováním rezervních zdrojů města.

Nové spádové obvody základních škol 
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání vydalo obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
16/2004, kterou se stanoví spádové obvody 
základních škol v územním obvodu města 
Prostějova dle předloženého návrhu.

� (Více na straně 7)

Vyhlášení kulturních grantů na rok 2007  
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo vyhlášení grantů na kul-
turní projekty města Prostějova  pro rok 
2007 s následujícím tématickým určením:

- Představení umění prostějovské mlá-
deže a studentů 

- Knižní medailonky prostějovských 
osobností

- Videodokumenty
- Návrhy pamětních desek generálu 

Josefu Dudovi a Prof. Otto Wichterlemu.
 (Více na straně 5)

Zrušení Fondu rozvoje bydlení 
a Komise pro poskytování půjček

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zrušilo:

1. Fond rozvoje bydlení,
2. Komisi pro poskytování půjček 

z Fondu rozvoje bydlení.
Současně schválilo rozpočtové opatření, 

kterým se snižují prostředky ve Fondu roz-
voje bydlení o 8 554 142 korun a součas-
ně se o stejnou částku zvyšují prostředky 
rezerv města ve Fondu rezerv a rozvoje. 

Komise pro regeneraci  
městské památkové zóny 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo pokračování Komise pro 
regeneraci městské památkové zóny.

Současně jmenovalo: 
předsedu:
- Mgr. Jiřího Pospíšila,
členy:  
- Miroslava Pišťáka,
- Ing. Václava Šmída,
- Mgr. Miroslava Chytila, Ph.D.,
- MUDr. Pavla Navrátila, CSc.,
- zástupce Památkového ústavu, praco-

viště Olomouc,
-  vedoucího odboru rozvoje a investic 

MěÚ,
- vedoucího finančního odboru MěÚ,
- vedoucího odboru školství a kultury 

MěÚ,
- vedoucího stavebního úřadu MěÚ,
- vedoucího oddělení památkové péče 

odboru správy majetku města MěÚ.

Komise pro nákup uměleckých děl
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo pokračování Komise pro 
nákup uměleckých děl.

Současně jmenovalo:
předsedu:   
- Miroslava Pišťáka,
členy:  
- Ing. Pavla Drmolu,
- PhDr. Miroslava Macíka,
- Lukáše Andrýska,
- Kamilu Husaříkovou,
- PhDr. Miroslava Šmída,
- JUDr. Josefa Augustina,
- Mgr. Jaroslavu Mlčouškovou,
- PhDr. Václava Koláře,
- MUDr. Pavla Navrátila, CSc.

Pokrytí ztráty z provozu aquaparku 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí nenávratné 
veřejné finanční podpory z rozpočtu měs-
ta Prostějova z rezervy pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova Domovní 
správě Prostějov, s. r. o., se sídlem Kříž-
kovského 36/7, Prostějov, ve výši 1 655 

680 Kč na pokrytí ztráty z provozu měst-
ského oddechového a sportovního centra 
v Prostějově.

Střednědobý rozpočtový výhled
Zastupitelstvo města Prostějova po projed-

nání schválilo Střednědobý rozpočtový výhled 
města Prostějova pro roky 2007 - 2009.

Cenová mapa stavebních pozemků č. 5
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání vydalo v souladu s §84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, Obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
vydává Cenová mapa stavebních pozemků 
města Prostějova č. 5.  (Více na str. 4)

Bezúplatné nabytí pozemku  
v k. ú. Krasice 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo bezúplatné nabytí 
pozemku parc. č. 110/5  - ostatní  plocha 
o výměře 1 260 m2 v k. ú.  Krasice  od 
vlastníka České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro  Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží  42, Praha 2, 
do vlastnictví města Prostějova ve  veřej-
ném zájmu s tím, že veškeré náklady spo-
jené s převodem vlastnictví k  pozemku 
uhradí město Prostějov.  

Prodej pozemků na stavbu  
multifunkčního lázeňského areálu 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání revokovalo usnesení Zastupitel-
stva města Prostějova ze dne 19. 9. 2006 
(schválení prodeje pozemků p. č. 101, �
p. č. 102 a p. č. 103, vše v k. ú. Krasice, 
společnosti REMOSTAV a.s.).

Současně schválilo prodej pozemků �
p. č. 101 - orná půda, o výměře 3 594 m2, 
p.č. 102 - orná půda, o výměře 1 995 m2 a p.
č. 103 - orná půda, o výměře 5 273 m2, vše 
v k.ú. Krasice, společnosti REMOSTAV 
a.s., se sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, 
a to za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle 
znaleckého posudku (cena obvyklá) 350 
Kč/m2, tj. celkem 3 801 700 Kč,

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

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, 
že v termínu do pěti let od podpisu kupní 
smlouvy bude pravomocně zkolaudována 
stavba multifunkčního lázeňského areá-

lu s hotelem a kongresovým centrem na 
převáděných pozemcích; pro případ pro-
dlení kupujícího se splněním uvedeného 
závazku bude v kupní smlouvě stanovena 
smluvní pokuta ve výši 200 000 Kč za 
každý měsíc prodlení a možnost města 
Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným pozemkům tak, že se kupující 
zaváže nabídnout převáděné pozemky 
nebo jejich části v případě svého úmys-
lu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi 
městu Prostějovu za kupní cenu rovnající 
se kupní ceně sjednané při převodu těchto 
pozemků z vlastnictví města Prostějova 
do vlastnictví kupujícího; předkupní prá-
vo bude zrušeno po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí, kterým bude 
povoleno užívání stavby multifunkčního 
lázeňského areálu s hotelem a kongreso-
vým centrem na převáděných pozemcích,

- náklady na zpracování znalecké-
ho posudku a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu práv 
do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Pojmenování nových ulic
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo názvy ulic pro dvě stáva-
jící komunikace takto: 

1.�Průchozí - (kód UVP 475) pro ulici 
v k.ú. Prostějov,

2. Atletická - (kód UVP 185) pro ulici 
v k.ú. Prostějov. 

Rozpočet města Prostějova - 2007 
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo v rozpočtu města Prostě-
jova pro rok 2007:

1. rozdělení části veřejné finanční pod-
pory v rozpočtu města Prostějova pro 
rok 2007 a snížení finančních prostředků 
u kapitoly 70 – Finanční - v celkovém 
objemu 14 650 000 Kč jmenovitě takto:

-�6 000 000 Kč pro BK Prostějov, o.s., 
Za Kosteleckou 51, (basketbal) – navýšit 
v kapitole 20 – Školství a kultura,

-�6 000 000 Kč pro HK Jestřábi Pros-
tějov, o.s., Ke Stadiónu 1, (hokej) - navýšit 
v kapitole 20 – Školství a kultura,

- 1 000 000 Kč pro BC DTJ Prostějov, 
o.s., Netušilova 7, (box) - navýšit v kapi-
tole 20 – Školství a kultura,

- 1 500 000 Kč pro Občanské sdružení 
sociální pomoci, o.s., Určická 101, (pro-
voz Azylového centra) – navýšit v kapito-
le 21 – Sociální věci,

- 150 000 Kč pro základní organiza-
ci Českého svazu ochránců přírody, 
o.s., Husovo nám. 67, (údržba lesoparku 
Hlučela) – navýšit v kapitole 40 – Životní 
prostředí.

Výše uvedenou úpravou dojde ke 
snížení nerozdělené veřejné finanční pod-
pory u kapitoly 70 – Finanční z částky 
21 960 000 Kč na částku 7 310 000 Kč.

2. Doplnění neinvestičních výda-
jů v kapitole 90 – Komunálních služeb 
- o částku 350 000 Kč na provoz parko-
višť v I..Q..2007. K pokrytí těchto výdajů 
využít finančních prostředků rezerv města 
Prostějova. O uvedenou částku navýšit 
užití Fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu 
města Prostějova pro rok 2007.

3. Doplnění neinvestičních výdajů 
v kapitole 14 – Právní a personální a 50 – 
Správy majetku města - k pokrytí nákladů 
na provoz Společenského domu Prostějov, 
s. r. o. (KaSC) v Prostějově v I./IV 2007 
v celkové částce 1 251 400 Kč. O uve-
denou částku navýšit užití Fondu rezerv 
a rozvoje v rozpočtu města Prostějova pro 
rok 2007.

Komunální odpad 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 90 (komunální služby) o 11 milionů 
korun na komunální odpad a současně 
se o stejnou částku snižuje Fond rezerv 
a rozvoje.

Veřejná finanční podpora OS Lipka

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo poskytnutí veřejné 
finanční podpory z rozpočtu města Pros-
tějova - z rezervy pro rozpočtová opatření 
rady města - ve výši 150 000 Kč Občan-
skému sdružení na pomoc zdravotně 
postiženým LIPKA, Tetín č. 1506/1, na 
zajištění mzdových nákladů Občanského 
sdružení na pomoc zdravotně postiženým 
LIPKA.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 3. zasedání dne 19. 12. 2006 mimo jiné schválilo:

Energetický audit  
Společenského domu 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62 

o 36 890 korun na zpracování energetického 
auditu objektu Kulturního a společenského 
centra v Komenského ulici č. 6 a současně 
se o stejnou částku snižuje rozpočet výda-
jů v kapitole 62 na studie, záměry, plány 
a dokumentace pro územní řízení. 

Nákup digitální videokamery 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 21 
(sociální věci) o 15 140 korun na nákup 
digitální videokamery. 

Běžecké stopy vytvoří sněžný skútr 
Rada města Prostějova po projednání 

schválila rozpočtové opatření, kterým se  
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 350 tisíc korun 
na nákup sněžného skútru a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostě-
jova. 

� (Více na straně 5)

Závěsy do kavárny Národního domu 

Rada města Prostějova po projedná-
ní  schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 40 tisíc korun na 
nákup závěsů do kavárny ND.

Rada města Prostějova na 4. schůzi 19. 12. 2006 mimo jiné projednala: 

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., Krapkova 
1635/26, 796 01 Prostějov

oznamují
 

změnu vodného a stočného v Prostějově
s účinností od 1. ledna 2007

vodné  26,43 Kč/ m3

stočné 21,79 Kč/m3

Tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Dosavadní ceny včetně DPH byly:
- vodné 25,37 Kč/m3
- stočné 21,12 Kč/m3

Ředitel společnosti ing. Pavel Řepka 

Změna cen vodného a stočného


