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Ochranné ostrůvky pro chodce
Rada města Prostějova po projed-

nání schválila rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výda-
jů v kapitole 60 (výstavba) o 200 tisíc 
korun na projektovou dokumentaci na 
ochranné ostrůvky a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpoč-
tová opatření Rady města Prostějova.                                                                           
�

Výstavba systému varování 
obyvatelstva města Prostějova

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila výsledek výběrového řízení 
- veřejné zakázky „Výstavba systému 
varování obyvatelstva města Prostějova“, 
ve kterém byl vybrán uchazeč  Vegacom, �
a. s.,  se sídlem Praha 8 – Ďáblice.

Současně pověřila ing. Jana Tesaře, sta-
rostu města Prostějova, uzavřením smlou-
vy o provedení díla s vybraným uchaze-
čem, tj. společností Vegacom, a. s., podle 
návrhu v příloze.

Dráha BMX
Rada města Prostějova po projednání 

uložila ing. Antonínu Zajíčkovi, vedou-
címu odboru výstavby, zařadit investiční 
akci „Dráha BMX“ do návrhu rozpočtu 
města Prostějova na rok 2007.

Studie možného řešení okružní 
křižovatky ul. Na Hrázi-Žeranovská,  

Na Hrázi-Vodní

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Kuklové, vedoucí odboru kon-
cepce a rozvoje, zadat zpracování studií 
křižovatek dle varianty 1) společnosti Ate-
lier DPK, s. r. o., Žižkova 5, Brno.

Současně schválila rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 62 – koncepce a rozvoj - (částka 
bude doplněna po výběru zpracovatele) 
o 47 tisíc korun na studii možného řeše-
ní okružní křižovatky v ulicích Na Hrázi 
– Žeranovská, Na Hrázi – Vodní a studii 
na rozšíření výjezdových křivek v ulicích 
Jezdecká – Dolní a současně se o stejnou 
částku snižuje rozpočet výdajů v kapitole 
62 na studie, plány, záměry a dokumenta-
ce pro územní řízení. 

Termoregulační ventily  
v objektu Tylova 44

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Miroslavu Greplovi, vedoucí-
mu odboru správy majetku města, zařadit 
instalaci termoregulačních ventilů v objek-
tu Tylova 44 v Prostějově do návrhu roz-
počtu města Prostějova na rok 2007.

Termoregulační ventily 
Rada města Prostějova po projednání 

uložila ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucí-
mu odboru výstavby, zařadit akci „Osa-
zení termoregulačních ventilů“ do návrhu 
rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

Obnova víceúčelové hrací plochy  
na Hloučele 

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedou-
címu odboru komunálních služeb, zařadit 
obnovu víceúčelové hrací plochy v bioko-
ridoru Hloučela – u Abrahámka do návrhu 
rozpočtu města Prostějova na rok 2007.

Vnitroblok Družstevní – Okružní

Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 500 tisíc korun na vnitroblok 
Družstevní – Okružní a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Stojany na kola pro městské  
oddechové a sportovní centrum 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 103 500 korun 
na nákup stojanů na kola pro městské 
oddechové a sportovní centrum a součas-
ně se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostějo-
va. 

Zabezpečovací systém v objektu správy 
hřbitova v Brněnské ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 52 tisíc korun 

na pořízení zabezpečovacího systému 
v objektu správy hřbitova v Brněnské uli-
ci a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Generel bezbariérových tras
Rada města Prostějova po projednání 

vzala na vědomí průběh pořizování Gene-
relu bezbariérových tras na území města 
Prostějova.

Nízkonákladová dopravní opatření
Rada města Prostějova po projednání 

schválila finanční spoluúčast města v pro-
jektu „Opatření pro zvýšení bezpečnosti 
dopravy na silnicích“.

Současně uložila ing. Antonínu Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru výstavby: 

- jednat se zástupcem SSOK o podmín-
kách účasti města v projektu,

- předložit na příští schůzi Rady města 
Prostějova rozpočtové opatření k převo-
du finančních prostředků potřebných na 
spoluúčast města Prostějova v projektu 
„Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopra-
vy na silnicích“.

Veřejná finanční podpora - Občanské 
sdružení „Chvála dřeva“

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rezervy pro rozpočtová opatření 

Rady města Prostějova ve výši 45 tis. Kč 
Občanskému sdružení „Chvála dřeva“, 
Lipová – Seč 34, Suchdol u Prostějova, na 
Mezinárodní řezbářskou dílnu pro handi-
capované.

Veřejná finanční podpora  
- příspěvek na opravy na dětském 

dopravním hřišti

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory ve výši 50 000 Kč Autoklubu 
Prostějov, Bulharská č. 1, na pokrytí části 
nákladů spojených s provedením oprav na 
dětském dopravním hřišti.

Veřejná finanční podpora  
- příspěvek na nákup autobusů MHD

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory ve výši 40 000 Kč firmě FTL – First 
Transport Lines, a. s., Letecká 8, na pokry-
tí části nákladů spojených s nákupem dvou 
nízkopodlažních autobusů MHD.

Veřejná finanční podpora  
- komise sociální a zdravotní

	
Rada města Prostějova po projednání 

schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise sociální a zdravotní:

1. ve výši 10 000 Kč Občanskému 
sdružení sociální pomoci Prostějov, Určic-
ká 101, na  zabezpečení vánočních svátků 
pro klienty azylového centra (zabezpečení 
štědrovečerní večeře pro klienty azylové-
ho centra),

2. ve výši 19 000 Kč Dětskému domo-
vu a Školní jídelně, Balkán 333, Plumlov, 
na 40. ročník celostátního srazu dětských 
domovů (nákup služeb – ubytování, stra-
va, doprava, vstupné),

3. ve výši 20 000 Kč Základní ško-
le, Dětskému domovu, Školní družině, 
Speciálně pedagogickému centru a Pří-
pravnému stupni základní školy speci-
ální Prostějov, Lidická 86, na částečnou 
úhradu letních pobytů dětí s ústavní 
výchovou,

4. ve výši 45 000 Kč Svatolazarské 
komendě Prostějov, Svatoplukova 7, na 
zajištění koncertu Jožky Černého (hono-
rář, dopravné, nájem divadelního sálu, 
pohoštění souboru).

Veřejná finanční podpora 
- komise pro výchovu a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise  pro výchovu a vzdělává-
ní:

1. ve výši 5 000 Kč Občanskému 
sdružení Levicový klub žen Prostějov, 
Lidická 35, na  pronájem sálu, kulturní 
program a dárky pro děti - „Mikulášská 
besídka“,

2. ve výši 5 000 Kč Klubu přátel školy 
při ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, na 
upomínkové předměty, tiskoviny – Akade-
mie k 25. výročí otevření MŠ na Husově 
náměstí, 

3. ve výši 6 000 Kč Občanskému 
sdružení Držovice, Olomoucká 269, na 
úhradu atrakcí, cen, propagaci – Dětský 
den,

4. ve výši 10 000 Kč Klubu přátel školy 
při Střední průmyslové škole oděvní Pro-
stějov, Vápenice 1, na materiál – činnost 
kroužku Modelová tvorba,

5. ve výši 7 000 Kč SOU obchodnímu 
Prostějov, nám. E. Husserla 1, na Garden 
party školy (hudba, ohňostroj).

Veřejná finanční podpora  
- kulturní komise

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků kulturní komise:

1. ve výši 10 000 Kč Esperanto klubu 
Prostějov, Křížkovského 12, na činnost 
v roce 2006,

2. ve výši 10 000 Kč Klubu přátel školy 
při Střední průmyslové škole oděvní Pro-
stějov, Vápenice 1, na modelovou tvorbu 
(odměny žákům, cestovné na soutěže).

Veřejná finanční podpora z prostředků 
za provoz výherních hracích přístrojů 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků odvodů části výtěžků z výherních 
hracích přístrojů: 

1. ve výši 40 000 Kč Sdružení Všestran-
ných Zájmů České republiky, Lidická 35, 
Prostějov, na uspořádání vědomostních 
akcí pro děti a mládež,

2. ve výši 8 000 Kč Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu 
sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, 
na pořízení vysokorychlostního internetu,

3. ve výši 40 000 Kč Svazu vodáků Čes-
ké republiky, klubu 109, Prostějov, Kra-
vařova 1, na účast v závodech v raftingu 
v KOREI,

4. ve výši 20 000 Kč PRO SKI Prostě-
jov, Sportovní 3924/1, na rozvoj sjezdo-
vého lyžování dětí, mládeže a dospělých 
(závody, startovné, cestovné, vleky),

5. ve výši 50 000 Kč Gymnáziu Jiří-
ho Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, na 
podporu středoškolské odborné činnosti 
(administrativní náklady, doprava, služby, 
technické vybavení),

6. ve výši 30 000 Kč Adrenalinsport 
klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, na 
podporu činnosti klubu,

7. ve výši 5 000 Kč YMCA T. S.,  Na 
Řádku 21, Břeclav, středisko Prostějov, 
Raisova ul., na podporu zajištění celoroč-
ního provozu klubovny střediska YMCA 
– SKAUT v Prostějově,

8. ve výši 50 000 Kč Deltaklubu Sticho-
vice, Sídliště E. Beneše 15/21, Prostějov, 
na podporu činnosti klubu.

Pronájem nebytových prostor ve 
Svatoplukově ulici na prodej a servis 

počítačů a provozování internetu 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 
o celkové rozloze 31,93m2 ve Svatoplu-
kově ulici č. 2516/59 v Prostějově Dr. 
Františku Papouškovi, bytem Olomouc, za 
účelem zřízení prodejny servisu a služeb 
– renovace tonerů pro tiskárny, opravy, 
prodej a servis PC, provozování internetu 
a jeho výuka - za nabídnuté měsíční nájem-
né ve výši 3 000 Kč s inflační doložkou.

Pronájem nebytových prostor  
ve Finské ulici na pedikúru

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 
o celkové rozloze 46,07m2 ve Finské ulici 
č. 4190/9 v Prostějově přímému zájemci 
Jaroslavě Hronové, bytem Prostějov, za 
účelem provozování pedikúry, za měsíč-
ní nájemné ve výši 1 500 Kč s inflační 
doložkou.

Pronájem nebytových prostor ve Finské 
ulici na ordinaci praktického lékaře

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 
o celkové rozloze 66,07m2 ve Finské ulici 
č. 4190/9 v Prostějově přímému zájem-
ci MUDr. Marcele Labounkové, bytem 
Kaple, za účelem provozování ordinace 
praktického lékaře pro dospělé, za měsíč-
ní nájemné ve výši 1 500 Kč s inflační 
doložkou.

Vyhlášení záměru pronájmu  
nebytových prostor na Pernštýnském 

náměstí na kavárnu 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila výpověď nájmu nebytových pro-
stor na Pernštýnském nám. č. 183/4 v Pro-
stějově SK LeRK Prostějov, a. s. 

Současně vyhlásila záměr pronájmu 
nebytových prostor o celkové rozloze 
186,74m2 na Pernštýnském nám. č. 183/4 
v Prostějově, a to za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- za účelem provozování kavárny,
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné, 

s inflační doložkou,
- s vyloučením provozování výherních 

hracích přístrojů, prodeje erotického zboží 
apod.,

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

Středové ostrůvky na kruhových 
křižovatkách ozdobí dřevěné plastiky 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila:

1. Ukončení smlouvy o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Prostějovem jako 
půjčitelem a Nemocnicí �  Prostějov, pří-
spěvkovou organizací, se sídlem Prostě-
jov, Mathonova 291/1,  jako vypůjčitelem 
dne 18. 10. 2004 v části týkající předmě-
tu výpůjčky – dřevěné sochy s názvem 
„KINETICKý OBJEKT“  dohodou.

2. Ukončení smlouvy o výpůjčce uza-
vřené mezi městem Prostějovem jako půj-
čitelem a společností NáRODNí DůM 
Prostějov,  se sídlem Vojáčkovo nám. 1, 
Prostějov, jako  vypůjčitelem  dne 5. 4. 
2006 v části  týkající se předmětu  výpůjč-
ky – dřevěné sochy  s názvem „KRUHY“ 
dohodou.

3. Umístění dřevěných soch „KRUHY“, 
,,KINETICKý OBJEKT“ a „PRůNIK“ 
do středových ostrůvků na kruhových kři-
žovatkách  ve městě Prostějově.

4. Předání dřevěných soch „KRUHY“, 
,,KINETICKý OBJEKT“ a „PRůNIK“ 
do správy společnosti. .A.S.A. TS  Pros-
tějov , a. s., 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. 

Organizační struktura  
a organizační řád MěÚ

Rada města Prostějova po projednání:
1. Stanovila rozdělení pravomocí 

v Městském úřadě v Prostějově s účinností 
od 1. 1. 2007.

2. Schválila:
- Organizační strukturu Městského úřa-

du v Prostějově včetně systematizace pra-
covních míst a funkcí s účinností od 1. 1. 
2007 podle předloženého návrhu,

- Organizační řád Městského úřadu 
v Prostějově na roky 2007 – 2008 podle 
předloženého návrhu s připomínkami dle 
diskuse.

Směrnice upravující postup  
při zadávání veřejných zakázek  

na dodávky, služby a práce  
malého rozsahu

Rada města Prostějova po projednání 
schválila Směrnici č. 9 /2006, kterou se 
upravuje postup při zadávání veřejných 
zakázek na dodávky, služby a práce malé-
ho rozsahu s účinností od 1. července 2006 
dle písemného materiálu s připomínkami 
dle diskuse.

Povolení výjimky z počtu žáků a dětí  
ve třídách ZŠ a MŠ

Rada města Prostějova po projednání 
schválila povolit výjimku z počtu dětí ve 
třídách mateřské a základní školy v soula-
du s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 pro:

- Základní školu a mateřskou školu Pro-
stějov, Palackého tř. 14, ve výši 32 žáků 
v 5. ročníku ZŠ pracoviště Skálovo nám. 
5,

- Základní školu a mateřskou školu Pro-
stějov, Palackého tř. 14, ve výši 25 dětí ve 
dvou odděleních odloučeného pracoviště 
MŠ v ul. 5. května 7,

- Základní školu Prostějov, příspěvko-
vou organizaci, ul. Dr. Horáka 24, ve výši 
34 žáků ve třídách 4. A a 5. B  ZŠ praco-
viště v ul. Dr. Horáka 24,

- Základní školu a mateřskou školu 
Prostějov, Sídliště svobody 24/79, ve výši 
26 dětí v 7 třídách MŠ pracoviště Sídliště 
svobody 23/78 a 23/79.

Rada města Prostějova na své 106. schůzi dne 27. 6. 2006 mimo jiné projednala:


