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Rozšíření městského  
kamerového systému 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila návrh na umístění kamery 

v rámci městského kamerového dohlížecí-
ho systému Prostějov na Husově náměstí.  
� (Více na straně 1)

Umístění autobusových zastávek 
v Janáčkově ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62 
(koncepce a rozvoj) o 100 tisíc korun na 
studii umístění autobusových zastávek 
v Janáčkově ulici a současně se o stejnou 
částku snižuje rozpočet výdajů v kapitole 
62 na studie, plány, záměry a dokumenta-
ce pro územní rozhodnutí. 

Odstranění mostu v ulici Pod Kosířem 

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Janu Tesařovi, starostovi měs-
ta, jednat s vedením Povodí Moravy, s. p., 
o finanční spoluúčasti na odstranění mostu 
v ulici Pod Kosířem.

Současně uložila ing. Antonínu Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru výstavby, zařadit 
upřesněnou částku na odstranění mostu 
v ulici Pod Kosířem do návrhu rozpočtu 
města Prostějova na rok 2007.

Bytové jednotky v Jezdecké ulici 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 600 tisíc korun na 42 byto-
vých jednotek v Jezdecké ulici a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova.  

Žádost správce obce Držovice

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy 
s obcí Držovice, zastoupené ing. Vlasti-
milem Bořutou, správcem obce Držovice, �
s tím, že město Prostějov povede pro obec 
Držovice účetnictví v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem č. 563/1991 Sb., �
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
nejpozději do 31. 12. 2006.

Výstavba parkoviště  
na Sídlišti Svobody  

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 1 600 tisíc korun na výstavbu 
parkoviště na Sídlišti Svobody.

Výstavba nových ochranných  
ostrůvků pro chodce 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 

(výstavba) o 2 miliony korun na výstavbu 
ochranných ostrůvků a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova.   

Příspěvek kraje na cyklistickou stezku 
Žižkovo náměstí – Vodní  

a stezku v Komenského ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila smlouvy o poskytnutí příspěvku  
z rozpočtu Olomouckého kraje.

Současně pověřila ing. Jana Tesaře, 
starostu města, podpisem smluv o poskyt-
nutí příspěvku  z rozpočtu Olomouckého 
kraje na akce „Cyklistická stezka Žižko-
vo náměstí - Vodní“ a „Cyklistická stezka 
v ulici Komenského“.

Sportcentrum DDM
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 1 200 000 korun na Sportcen-
trum a současně se o stejnou částku snižu-
je rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Záměr prodeje pozemků na výstavbu 
multifunkčního lázeňského areálu 
s hotelem a kongresovým centrem 

Rada města Prostějova vyhlásila záměr 
prodeje 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, za následují-
cích podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 
minimálně dle znaleckého posudku (cena 
obvyklá),

- 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,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že 
převezme plnění závazku města Prostějo-
va zaplatit původním vlastníkům pozemků 
p. č. 102 a p. č. 103, oba v k. ú. Krasice, 
finanční vyrovnání dle ujednání uvedené-
ho v kupní smlouvě ze dne 25. 10. 2004,

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

Problematika veřejné finanční podpory 
poskytnuté 1. SK Prostějov

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Janu Tesařovi, starostovi měs-
ta, zaslat orgánům činným v trestním říze-

ní oznámení o způsobu úhrady za převod 
práv člena ČMFS SK LeRK.

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila ing. Janu Tesařovi, staros-
tovi města, uzavřít dodatek ke smlouvě �
o poskytnutí veřejné finanční podpory ze 
dne 13. 6. 2006, a to nové znění čl. IV, 
odst. 2 takto: „Příspěvek bude poskyt-
nut jednorázově bez zbytečného prodlení 
po prokázání převodu práv člena ČMFS �
z SK LeRK na 1. SK Prostějov a prokázá-
ní zařazení mládežnických družstev 1. SK 
Prostějov do soutěží ČMFS pro soutěžní 
ročník 2006/2007.“

Bezúplatné nabytí technologie kotelen 
v objektech v Belgické ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila bezúplatné nabytí movitého 
majetku, a to technologie kotelen v objek-
tech v ulici Belická č. 2 a č. 4 v Prostějově 
v účetní hodnotě 2 410 295 Kč, z vlastnic-
tví České republiky, s příslušností hospo-
daření s majetkem státu pro Správu vojen-
ského bytového fondu Praha do vlastnictví 
města Prostějova.

Změny Organizační struktury  
Městského úřadu v Prostějově 

Rada města Prostějova po projednání 
vydala opravné ustanovení takto: 

I. stanovila celkový počet zaměstnanců 
města Prostějova zařazených do Městské-
ho úřadu v Prostějově od 1. 7. 2006 do �
31. 12. 2006 na 272 zaměstnanců.

2. Stanovila počet zaměstnanců měs-
ta Prostějova zařazených do Městského 
úřadu v Prostějově  od 1. 1. 2007 na 270 
zaměstnanců.

Rada města Prostějova na své 107. schůzi 
dne 11. 7. 2006 mimo jiné projednala: M Ě S T O   P R O S T Ě J O V

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje v souladu 
s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení vozidel na odboru dopravy
 Městského úřadu v Prostějově

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle �
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, �
tzn. že úředníkem se dle tohoto zákona může stát:

-  fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt   

- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk

Další požadavky
- vysokoškolské vzdělání – minimálně bakalářský studijní program
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
-  znalost zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunika-

cích a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení výhodou
- řidičské oprávnění minimálně skupiny B 
-  ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu, komunikativnost, 

vyrovnaná osobnost, odolnost vůči stresu
- znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
-  splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb. 

(lustrační osvědčení)

Přihláška  musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul uchazeče,  datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-  strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech 
-  výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních přísluš-

níků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení:
platové zařazení v platové třídě 10, dle příslušných platových předpisů

Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: "VŘ – vedoucí oddělení vozidel" do 
25. července 2006  na adresu: Městský úřad�v Prostějově, odbor právní a personál-
ní, nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01  Prostějov nebo podat osobně v uzavřené 
obálce přímo na podatelně městského úřadu na uvedené adrese. 
Bližší informace o pracovním místě podá ing. Miroslav Nakládal, vedoucí odboru 
dopravy – telefonní číslo 582 329 800.

Předpokládaný nástup�od 1. 9. 2006, případně po dohodě s vybraným uchazečem.

1. 8. - blok 2 (ulice Komenského, Wolkerova, Na Spojce, Sušilova, Sádky, Telecom 
– okruh, Netušilova, Křížkovského, Lutinova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha 70, 
Demelova, Hradební, Kostelní, Uprkova, Koželuhova, parkoviště Křižkovského, 
Telecom – parkoviště).

3. 8. - blok 1  (Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Šer-
hovní, Kramářská, nám. T. G. Masaryka, Dukelská brána, Knihařská, U Spořitelny, 
Žižkovo nám., Žižkovo – parkoviště, Vojáčkovo – Svatoplukova, Smetanovy sady, 
nám. E. Husserla, parkoviště Husserla, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo – parkoviště, 
Vojáčkovo nám.).

8. 8. - blok 8 (ulice Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bratří Čapků, Tyršova, 
Sportovní – část, Olympijská, Za Velodromem, Polišenského, Hacarova, parkoviš-
tě pečovatelské služby, parkoviště Sportovní, plocha Olympijská, parkoviště Pod 
Kosířem, parkoviště Za Velodromem).

10. 8. -  blok 7 (parkoviště u Čs. pojišťovny, vnitroblok Kostelecká 1, parkoviště 
vnitroblok 1, vnitroblok Kostelecká 2, vnitroblok Kostelecká 3, parkoviště U Sta-
dionu, U Stadionu – po Krapkovu, parkoviště Martinákova, parkoviště u sběrných 
surovin, chodník Martinákova, chodník Martinákova – Kostelecká, chodník LA 
Kostelecká).

15. 8. - blok 6 (ulice Fanderlíkova – část, J. B. Pecky, Krapkova, Březinova, Dy-
kova, průchod Starorežná – schody, Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliníky, 
parkoviště Pecky, vnitroblok Pecky, Krapkova parkoviště, Fanderlíkova parkoviště, 
Krapkova zálivka, Resslova).

17. 8. - blok 5 (ulice Nerudova, Melantrichova, E. Králíka, Polská, Ruská, Děl-
nická, Fanderlíkova – část, Obránců míru, kapitána O. Jaroše – část, J. Švermy, 
parkoviště Melantrichova, parkoviště Fanderlíkova).

22. 8. - blok 4 (ulice Svolinského – část, V. Špály, J. Zrzavého, kapitána O. Jaroše 
– část, A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, parkoviště Svolinského, 
chodník Špály, Zrzavého, parkoviště kap. O. Jaroše, chodník pasáž Penny, K. H. 
Kepky, parkoviště C. Boudy).

24. 8. -  blok 3 (ulice Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Hloučelní, J. 
Lady, Mathonova, parkoviště u nemocnice, K. Svolinského, A. Slavíčka, parkoviště 
Svolinského).

29. 8. - blok 33 (ulice Žitná, Borová, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, 
Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice 
– u kapličky).

31. 8. -  blok 32 (ulice Čechovická, Lipová, 5. května, Na Blatech, V Zahrádkách, 
Růžová, Jasanová, Javorová, Ječná, Ovesná, Kaštanová, nová zástavba Habrová).

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimálně týden dopředu označeny značkou zákaz 
stání s dodatkovou tabulkou, na níž je uvedeno přesné datum i hodina čištění. Pokud 
majitelé vozidel nebudou zákazovou značku respektovat a své vozidlo nepřeparku-
jí, musejí počítat s odtažením automobilu a pokutou.        Mgr. Jana Gáborová, 
          mluvčí MěÚ v Prostějově

Harmonogram strojního čištění 
města na srpen 


