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Výstavba okružní křižovatky  
Brněnská – Okružní 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 60 (výstavba) o 10 milionů korun na 
výstavbu okružní křižovatky Brněnská 
– Okružní a současně se o stejnou částku 
snižuje Fond rezerv a rozvoje.

Komunikace a inženýrské sítě  
v Jezdecké ulici a parkoviště  

ke 42 bytovým jednotkám
	
Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 60 (výstavba) o 3 500 000 korun na 
komunikace a inženýrské sítě v Jezdecké 
ulici a současně se o stejnou částku snižuje 
Fond rezerv a rozvoje. 

Opravy v Národním domě 
Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání schválilo rozpočtové opatře-
ní,  kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 91 o 2 765 000 korun na opravy 
v Národním domě a současně se o stejnou 
částku snižuje Fond rezerv a rozvoje. 

Propojení cyklostezky Prostějov – 
Bedihošť a chodníku v Dolní ulici  

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (výstavba) o 400 tisíc korun na pro-
pojení cyklostezky Prostějov – Bedihošť 
a chodníku v Dolní ulici a současně se 
o stejnou částku snižuje Fond rezerv a roz-
voje. 

Bezúplatné nabytí stavby cyklostezky 
na území města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo bezúplatné nabytí zko-
laudované části stavby „Cyklistická stezka 
Prostějov - Čelčice  s propojením Bedihošť 
– Hrubčice“, realizované v katastrálním 
území Prostějov, z vlastnictví Svazku obcí 
Prostějov - venkov, se sídlem Prostějovská 
13, Bedihošť, do vlastnictví města Prostě-
jova, a to za následujících podmínek:

- město Prostějov se v darovací smlou-
vě zaváže, že převedenou cyklostezku, 
respektive její část, nepředá po dobu 10 let 
od uskutečněného převodu do úplatného 
užívání třetím subjektům,

- město Prostějov zajistí, aby cyklostez-
ka byla trvale veřejně bezplatně užívána 
k účelu, ke kterému je určena.

Spoluúčast města na financování  
II. etapy výstavby cyklistické stezky 

Prostějov – Čelčice

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo:

1. Poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Prostějova ve výši 1 011 
tisíc  Kč na krytí 7,5 procent z celkových 
nákladů akce „Cyklistická stezka Pros-
tějov - Čelčice s propojením Bedihošť - 
Hrubčice - II. etapa“. Jedná se o nenávrat-
nou veřejnou finanční podporu. Příjemce 
je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít 
v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 
2006.

2. Dále schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 60 (výstavba) o 1 011 000 korun na 
investiční dotace obcím a současně se 
o stejnou částku snižuje Fond rezerv a roz-
voje. 

	

Průmyslová zóna – sektor G
Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 60 (výstavba) o 2 397 519 korun na 
průmyslovou zónu – sektor G a současně 
se o stejnou částku snižuje Fond rezerv 
a rozvoje a kterým se dále zvyšuje rozpo-
čet výdajů v kapitole 60 o 6 202 481 korun 
na průmyslovou zónu – sektor G a součas-
ně se o stejnou částku snižuje Fond strate-
gického rozvoje. 

Příspěvek z rozpočtu kraje na vybavení 
dobrovolných hasičů 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo přijetí neinvestičního 

příspěvku na věcné vybavení jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Prostějova 
z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 	
52 000 Kč. 

Současně pověřilo starostu města Pros-
tějova ing. Jana Tesaře podpisem smlou-
vy o poskytnutí neinvestičního příspěvku 
z rozpočtu Olomouckého kraje.

Udělení Ceny města Prostějova  
za rok 2005

Zastupitelstvo města Prostějova udělilo 
Cenu města Prostějova za rok 2005:

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

Veřejná finanční podpora  
- vybudování kamerového systému 

v Martinákově ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo:

1. Poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Prostějova z prostředků 
Fondu rezerv a rozvoje ve výši 55 000 Kč 
Společenství vlastníků jednotek Martiná-
kova na vybudování kamerového systému 
s digitálním záznamem obrazu pro plášťo-
vou ochranu domu (monitorování společ-
ných prostor).  

2. Dále schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 10 o 55 tisíc korun na neinvestiční 
dotace společenství vlastníků jednotek 
a současně se o stejnou částku snižuje 
Fond rezerv a rozvoje. (Více v předchozím  
 vydání Radničních listů na straně 3)

Veřejná finanční podpora  
- Sportovní klub Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo:

1. Poskytnutí veřejné finanční podpory 
z prostředků komise pro mládež a tělo-
výchovu ve výši 80 000 Kč Sportovnímu 
klubu Prostějov, Sportovní ulice, z toho: 

- ve výši 40 tisíc korun na podporu čin-
nosti oddílu korfbalu (cestovné, pronájmy, 
rozhodčí),

- ve výši 40 tisíc korun na podporu 
činnosti horolezeckého oddílu (nákup 
výstroje a výzbroje, cestovné, ceny, diplo-
my, materiální zabezpečení, horolezecký 
výcvik mládeže).

Ustanovení dozorčí rady a schválení 
změny společenské smlouvy obchodní 

společnosti MI PRO STAV s. r. o.

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání:

I. Schválilo změnu Společenské smlou-
vy společnosti s ručením omezeným MI 
PRO STAV s. r. o. ze dne 16. 12. 2005 
takto:

1. V článku VIII. Orgány společnosti se 

za dosavadní text v prvním odstavci dopl-
ňují slova: „C. dozorčí rada.“

2. V článku VIII. Orgány společnos-
ti se za dosavadní text na konci článku 
doplňuje text, který včetně nadpisu zní: 
„C. DOZORČÍ RADA  Zřizuje se dozorčí 
rada společnosti. Dozorčí rada má tři čle-
ny, kteří jsou voleni (jmenováni) valnou 
hromadou.  Funkční období jednotlivých 
členů dozorčí rady je tříleté. Členové 
dozorčí rady volí svého předsedu. Dozorčí 
rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. 
Každý člen dozorčí rady má  jeden hlas. 
Členy první dozorčí rady jsou: 1. MUDr. 
Pavel Navrátil, CSc., bytem Prostějov,  
ing. Václav Šmíd, bytem Prostějov, část 
Domamyslice, 3. Ivo Slavotínek, bytem 
Prostějov.“

II. Pověřilo ing. Jana Tesaře, starostu 
města, v souladu s článkem VIII. bod A. 
Valná hromada Společenské smlouvy spo-
lečnosti s ručením omezeným MI PRO 
STAV s. r. o. svoláním valné hromady 
obchodní společnosti společníkem měs-
tem Prostějovem nebo požádat o svolání 
valné hromady některého z jednatelů spo-
lečnosti.

III. Delegovalo ing. Jana Tesaře, staros-
tu města, v souladu s § 84 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), jako zástupce společníka města 
Prostějova na valnou hromadu obchodní 
společnosti  MI PRO STAV s. r. o. Pros-
tějov.

IV. Pověřilo ing. Jana Tesaře, starostu 
města, jako zástupce města Prostějova, 
hlasovat na valné hromadě obchodní spo-
lečnosti:

1. Pro změnu společenské smlouvy spo-
lečnosti s ručením omezeným společnosti  
MI PRO STAV s. r. o., se sídlem Prostějov, 
Vápenice 17, podle předloženého návrhu.

2. Pro volbu (jmenování) členů dozorčí 
rady společnosti podle schváleného návrhu.

Formální podpora výstavby  
multifunkčního areálu 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo nepřímou účast města 
Prostějova na realizaci investičního zámě-
ru a výstavbě multifunkčního relaxačně-
rehabilitačního sportovního areálu s hote-
lem a kongresovým centrem na území 
města Prostějova v k. ú. Krasice formou 
formální podpory projektu, z důvodu pod-
pory cestovního ruchu a zvýšení image 
města Prostějova.  (Více v předchozím 

 vydání Radničních listů na straně 3) 

Výroční zpráva obecně prospěšné 
společnosti Národní dům Prostějov  

za rok 2005

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vzalo na vědomí výroční zprávu 
obecně prospěšné společnosti Národní 
dům Prostějov za rok 2005.

Komunitní plánování 
Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání vzalo na vědomí informaci 
o komunitním plánování s tím, že se pro-
blematikou bude dále zabývat Rada města 
Prostějova.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 37. zasedání 
dne 13. 6. 2006 mimo jiné schválilo:

Provozování Kulturního  
a společenského centra  

Rada města Prostějova po projednání:
1. Vzala na vědomí možnosti provozo-

vání objektu občanské vybavenosti č. p. 
4142 na pozemcích p. č. 93 a p. č. 102/1 
a objektu technického vybavení bez č. p. 
na pozemku p. č. 83, vše v k.ú. Prostějov, 
včetně všech součástí a příslušenství (dále 
jen objekt KaSC). 

2. Pověřila místostarostu Mgr. Vlastimi-
la Uchytila předložit na schůzi rady města 
konané nejpozději v srpnu 2006 návrh na 
založení právnické osoby, jejímž předmě-
tem podnikání (činnosti) bude zejména 
provozování  objektu Kulturního a spole-
čenského centra. 

3. Rozhodla, že do vzniku příslušné 
právnické osoby uvedené shora bude za 
vlastníka město Prostějov provozovat 
objekt KaSC odbor správy majetku města 
Městského úřadu v Prostějově.

4. Uložila ing. Miroslavu Greplovi,  
vedoucímu odboru správy majetku města 
Městského úřadu v Prostějově, předložit 
v souvislosti s převzetím objektu KaSC 
Radě města Prostějova návrh na zajištění 
prozatímního provozování objektu KaSC 
včetně personálního zajištění a případné-
ho rozpočtového opatření.

Žádost Českomoravského billiardového 
svazu o převzetí záštity nad  

Billiard Czech Cup 2006

Rada města Prostějova po projednání 
převzala záštitu nad společensko - spor-
tovní akcí „Billiard Czech Cup 2006“ 
v prostorách Muzea Prostějovska.

Rada města Prostějova na své 105. schůzi 
dne 13. 6. 2006 mimo jiné projednala: 

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych jménem osadního 

výboru i jménem občanů, kteří vyjádřili 
obavy v souvislosti s odstraněním historic-
ky cenného kříže z lokality nacházející se 
mezi polní cestou za místním koupalištěm a 
rodinným domem ve Vrahovicích, poděko-
vala vedoucí oddělení památkové péče MěÚ 
v Prostějově ing. arch. Radaně Gerykové, 
která velice vstřícně přistoupila k řešení při-
pomínky našich spoluobčanů.

Ujistila nás, že kříž prochází rekonstrukcí 
a v průběhu tohoto léta bude přemístěn na 
vhodnější místo, pravděpodobně do vraho-
vického parku. Když osadní výbor předložil 

fotografie původního stanoviště památky 
s fragmenty pískovcového podstavce a men-
ších sloupců, které mohly být součástí kříže, 
oslovila odborné pracoviště v Olomouci, 
aby co nejrychleji provedlo místní šetření a 
rozhodlo, jak s tímto nálezem naložit. Díky 
jejímu rychlému zásahu nedošlo ke znehod-
nocení zmíněných fragmentů, ale naopak 
budou použity při rekonstrukci. Zodpovědný 
přístup oddělení památkové péče a nepodce-
nění iniciativy občanů, kteří si všímají své-
ho okolí, přinesly v tomto případě pozitivní 
výsledek. 

	 Mgr. Milada Galářová, předsedkyně 
osadního výboru Vrahovice

Poděkování osadního výboru Vrahovice
Historicky cenný kříž zůstane zachován

HK Jestřábi Prostějov pořádá pod dohledem profesionálních trenérů ledního hokeje 
letní školu bruslení a ledního hokeje pro všechny zájemce o bruslení a lední hokej 
v termínu, kdy v Prostějově bude tréninkový kemp Jágr teamu.

Termín:  21. 8. – 25. 8. 2006.
Kde:          zimní stadion v Prostějově.
Program:     2x denně trénink na ledové ploše,1x denně tělocvična, hřiště, oběd, 

svačina, pitný režim, relaxace, společné foto, dárek.
Sraz:    denně na zimním stadionu v Prostějov v 7.15 – 7.30 hodin, konec 

denního programu v 15.00 hodin.
S sebou:     začátečníci – brusle, sportovní oblečení na led, do tělocvičny a na 

hřiště, přezůvky, láhev na pití,
     ostatní – hokejová výstroj, hokejka, sportovní oblečení do tělocvič-

ny a na hřiště, láhev na pití.
Cena:          hráči HK Jestřábi Prostějov 1 950 Kč, ostatní 2 300 Kč.
V ceně kurzu:   profesionální dozor trenérů ledního hokeje, denní program, svači-

na, oběd, pití, zdravotní dozor.
Další informace včetně přihlášky:  www.hkjestrabi.cz.  (jg) 

Letní škola bruslení a ledního hokeje 
pro děti ve věku od 5 do 11 let

																								
			Poslední volná místa v táborech 

pořádaných SPORTCENTREM – DDM 

9.  – 14. 7.  AUTA / LETADLA – PRÁZDNINOVÝ POBYT PRO  MODELÁŘE
  - kromě modelářské činnosti budou probíhat soutěže, celotáborová hra, 

koupání a hry.
Kde:  Protivanov.
Cena:   1 950 Kč zahrnuje ubytování v chatkách, dopravu, stravu 5x denně 	

+ pitný režim.
	 	Informace a přihlášky:  Mgr. Marta Kmoníčková, telefon: 582 345 503,
                      e-mail: korela.klub@email.cz, www.sportcentrumddm.cz.

26.  – 30. 7.  LÉTO NA VODĚ
 - i pro malé děti a rodiče.
Kde:   podle aktuálního vodního stavu – Sázava, Berounka nebo Orlice.
Cena:  1 500 Kč.
  Doprava , ubytování ve stanech, celodenní strava z kotlíku, návštěva kul-

turních a přírodních památek.
 Vodácké vybavení zapůjčíme.
	 	Informace a přihlášky: Mgr.Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 297, 

739 141 103, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz, 
 www.sportcentrumddm.cz.

	5. 8. – 12. 8.  VOLEJBALOVÝ TÁBOR MLÁDEŽE
 - sportovní tábor zaměřený na volejbal pro děti od 12 let.
Kde:  Svojanov u Moravské Třebové, penzion Jana.
Cena:  2 600 Kč.
	 	Informace a přihlášky:  Jan Zatloukal, telefon: 582 332 296, 777 311 108, 

e-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz, www.sportcentrumddm.cz.

28. 8. – 1. 9.  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
 - pro děti od 7 do 15 let.
Kde:  SPORTCENTRUM – DDM Prostějov.
Cena:  650 Kč.
  Bohatý program bude probíhat od 8 do 17 hodin v budově i venku – 

sport, hry, soutěže, výtvarné aktivity.
Strava:  2x denně svačina, oběd + pitný režim.
  Informace a přihlášky: Mgr. Tereza Zajíčková, telefon: 582 332 297, 

739 141 103, e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz, www.sportcent-
rumddm.cz.

www.sportcentrumddm.cz, 
e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

(Pokračování ze strany 1)
4. Proti kolaudačnímu rozhodnutí 

nebo jen proti ustanovení, které omezuje 
nebo stanoví provozní dobu herny nebo 
restaurace, lze podat odvolání. Odvolání 
je oprávněn podat účastník řízení, tedy 
stavebník nebo jiná osoba, která je účast-
níkem konkrétního kolaudačního řízení. 
Odvoláním může účastník řízení požado-
vat zrušení omezení provozní doby nebo 
naopak zkrácení provozní doby. O odvo-
lání rozhoduje krajský úřad.

Požadavek na větší pozornost  
věnovanou pořádku ve městě

Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí 
odboru komunálních služeb:

Prostějov je pravidelně čištěn po jed-
notlivých blocích. Činnost pracovníků 
společnosti .A.S.A. TS Prostějov je kon-
trolována pracovníkem odboru komu-
nálních služeb. Ke zkvalitnění úklidu 
v ulicích a zvýšení jeho četnosti jsou 
využíváni i pracovníci zaměstnaní na 
veřejně prospěšné práce. 

Požadavek na rozmístění většího počtu 
laviček v Prostějově

Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí odbo-
ru komunálních služeb:

V souvislosti s přípravou rozpočtu města 
pro rok 2007 bude tento požadavek zpra-
cován a předložen ke schválení v orgánech 
města. V případě zahrnutí potřebných 
finančních prostředků do rozpočtu města 
bude v příštím roce přistoupeno k realizaci 
tohoto požadavku.

Požadavek na dořešení čištění 
chodníků v ulici Podjezd

Ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí odbo-
ru komunálních služeb:

Ulice Podjezd je zahrnuta v seznamu čis-
tění ulic. První čistění se realizovalo v první 
polovině června, druhé proběhne v  první 
polovině  září. Pro zlepšení stavu  v dané ulici 
bude  mimo termín blokového čistění prová-
děna kontrola stavu a sběr odpadků  pracovní-
kem firmy zabezpečující úklid v Prostějově.

 (Dokončení v příštím vydání)

Dotazy a podněty vznesené při Anketě 
spokojenosti občanů


