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Zastupitelstvo města Prostějova po projednání pověřilo: 

1. Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ve spolupráci s vedoucím finančního odboru MěÚ v Pro-
stějově nakládáním s volnými finančními zdroji města Prostějova v průběhu roku  2006 za účelem je-
jich co nejvýhodnějšího zhodnocení s tím,  že Zastupitelstvu města Prostějova budou podány informace
při hodnocení výsledků hospodaření města Prostějova za I.  pololetí 2006 a po skončení kalendářního
roku,

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

- řádně odůvodněné změny ve finančních plánech  příspěvkových organizací předložených v průběhu
roku 2006 a vést o těchto změnách finančních plánů úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové orga-
nizace s údaji, kdy byla změna  provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč),  odůvodně-
ní provedení změny (text) a kdy byla změna  schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizova-
tele  (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 čle-

nění dle podrobné rozpočtové  skladby s výší závazných ukazatelů rozpočtu  města Prostějova pro rok
2006, kterými jsou  povinni se řídit, 

2. správcům kapitol zaslat písemnou formou  řízeným organizacím - právnickým osobám,  jejichž zři-
zovatelem 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 ukaza-
telů rozpočtu města Prostějova  pro rok 2006, kterými jsou povinny se řídit,

3. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu  města
Prostějova pro rok 2006, které vyvstanou  v průběhu rozpočtového období roku 2006:

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

nančních 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 měs-
ta Prostějova pro  rok 2006 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou  města Prostějova a re-
zerva pro krizové a havarijní situace)  tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování  rozpočtového deficitu běžného ob-
dobí roku 2006 zapojováním  rezervních zdrojů města.

Darování termovizní kamery 
Hasičskému záchrannému sboru

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  poskytnutí věcného da-
ru - termovizní kamery (typ Bullard
T3MAX)  subjektu Česká republika - Ha-
sičský záchranný sbor Olomouckého  kra-
je, Schweitzerova 91, Olomouc, zastoupe-
nému plk. ing. Jiřím  Horáčkem, krajským
ředitelem. (Více na straně 1) 

Valná hromada 
akciové společnosti 

Vodovody a kanalizace 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání delegovalo  ing. Jana Tesaře, sta-
rostu města, v souladu s § 84 odst. 2  písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), v platném znění, jako zástup-
ce akcionáře města Prostějova na  mimo-
řádnou valnou hromadu obchodní společ-
nosti Vodovody a kanalizace Prostějov, 
a. s., se sídlem Prostějov, Krapkova 26,
konanou dne 10. 1. 2006 v přednáškovém
sále Národního domu v Prostějově. 

Současně ho pověřilo hlasovat pro uza-
vření příslušných  obchodních smluv s vy-
braným uchazečem.

Zrušení vyhlášky o tvorbě, 
údržbě a ochraně veřejné zeleně 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo obecně  závaznou vyhláš-
ku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláš-
ka č.  52/2001 o tvorbě, údržbě a ochraně
veřejné zeleně města  Prostějova dle před-
loženého návrhu.

Zrušení vyhlášky o udržování
čistoty na území města 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo obecně  závaznou vyhláš-
ku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláš-
ka č.  9/1992 o udržování čistoty na území
města Prostějova a obecně  závazná vy-
hláška města Prostějova ze dne 17. 6.
1993.

Organizační řád Městské policie

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo: 

- Organizační strukturu včetně systemi-
zace pracovních míst a pracovních funkcí
Městské policie Prostějov s účinností ke
dni  1. 1. 2006 dle předloženého návrhu, 

- dodatek k Organizačnímu řádu Měst-
ské policie Prostějov s účinností od 1. 1.
2006, 

- nárůst celkového počtu zaměstnanců
zařazených do Městské  policie Prostějov
na 56 s účinností od 1. 1. 2006.

Cenová mapa stavebních pozemků 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  Cenovou mapu staveb-
ních pozemků města Prostějova č. 4
a Obecně  závaznou vyhlášku, kterou se
vydává Cenová mapa stavebních  pozem-
ků města Prostějova č. 4. (Více na straně 5)

Změna vyhlášky o pravidlech 
pro pohyb psů 

na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo obecně  závaznou vyhláš-
ku, kterou se mění Obecně závazná vy-
hláška č.  9/2004, kterou se stanoví pravi-
dla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů na  území města Prostějova.

Zrušení pobočky městské 
knihovny v Čechovicích

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zrušilo  pobočku Městské knihov-
ny Prostějov v ul. 5. května 9 v Čechovi-
cích, s účinností od 1. 1. 2006. 

Současně schválilo změnu zřizovací lis-
tiny Městské  knihovny Prostějov z důvo-
du zrušení pobočky v ul. 5. května 9 v Če-
chovicích, s účinností od 1. 1. 2006.

Noví členové osadních výborů 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání určilo: 

1. počet členů ve všech osadních výbo-
rech v částech města na  maximálně 9 členů, 

2. členy osadního výboru v části města
Vrahovice dále tyto  občany: 

- Hanu Táborskou,
- Zdeňku Marinovovou,
- Mgr. Pavla Vyškovského,
- Paed. Dr. Pavla Odložila,

3. členem osadního výboru v části měs-
ta Krasice, Čechovice a Domamyslice dá-
le tohoto občana:

- Jiřího Pospíšila.

Zřízení odloučeného 
pracoviště Sportcentra

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zřídilo nové  odloučené pracoviště
Sportcentra - domu dětí a mládeže  Prostě-
jov, příspěvkové organizace, v budově Vá-
penice 9 s účinností od 1. 1. 2006.

Současně schválilo změnu zřizovací lis-
tiny Sportcentra -  domu dětí a mládeže
Prostějov, příspěvkové organizace, s účin-
ností od 1. 1. 2006 z důvodu zřízení nové-
ho odloučeného  pracoviště Vápenice 9.

Volby soudců přísedících

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání zvolilo  kandidáty navržené do
funkce soudců přísedících Okresního sou-
du  v Prostějově. Seznam kandidátů zvole-
ných do funkce soudců  přísedících Okres-
ního soudu v Prostějově tvoří nedílnou
součást  zápisu o průběhu zasedání zastu-
pitelstva města.

Veřejná finanční podpora 
extraligovému oddílu boxu 

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo  poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Pro-
stějova  z odvodů části výtěžků z výher-
ních hracích přístrojů a z fondu  rezerv
a rozvoje ve výši 420 000 Kč Dělnické tě-
locvičné jednotě  Prostějov, Netušilova 7,
na mistrovské a turnajové zápasy  extrali-
gového oddílu boxu (jízdné, stravné, uby-
tování,  startovné, výstroj, opravu výstro-
je a ringu, podpůrnou výživu,  rehabilita-
ce, pronájmy, cestovné, stravování,
nocležné a výchovné pro přespolní boxe-
ry, přípravu a údržbu ringu, propagační
materiály). 

Jedná se o nenávratnou veřejnou finanč-
ní podporu. Příjemce  je oprávněn a zava-
zuje se příspěvek použít v souladu se  sjed-
naným účelem do 31. 3. 2006.

Veřejná finanční podpora 
na výchovu lesních porostů 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  poskytnutí veřejné fi-
nanční podpory ve výši 150 000 Kč Čes-
kému  svazu ochránců přírody, základní
organizaci Hloučela , Husovo  nám. 67, na
realizaci další části projektu Výchova les-
ních  porostů v biokoridoru Hloučela pro
zajištění všech funkcí  lesa. 

Jedná se o nenávratnou veřejnou finanč-
ní podporu. Příjemce  je oprávněn a zava-
zuje se použít příspěvek v souladu se  sjed-
naným účelem do 30. 11. 2006.

Prominutí půjčky 
Nemocnici Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání rozhodlo: 

a) Prominout splacení návratné finanční
výpomoci - půjčky,  která byla poskytnuta
z rozpočtu města Prostějova v roce 2003
Nemocnici Prostějov, příspěvkové organi-
zaci, jako veřejná  finanční podpora v část-
ce 12 500 000 Kč.

b) Prominout odvod prostředků poskyt-
nutých z rozpočtu města  Prostějova v ro-
ce 2003 Nemocnici Prostějov, příspěvko-
vé  organizaci, jako veřejná finanční pod-
pora a rovněž i penále,  stanovené
platebními výměry vydanými finančním
odborem  Městského úřadu v Prostějově
za porušení rozpočtové kázně v důsledku
nedodržení termínu vyúčtování poskytnu-
tých prostředků  z veřejné finanční podpo-
ry dle smluvního ujednání ve výši: 

- poskytnuté VFP v částce 15 000 000 Kč,
- poskytnuté VFP v částce 30 000 Kč,
- penále: 285 000 Kč,
- celkem: 15 315 000 Kč.

c) Rozhodnutí Zastupitelstva města Pro-
stějova o prominutí  splacení půjčky a od-
vodu poskytnuté veřejné finanční podpory
podle písm. a) a b) je podmíněno rozhod-
nutím Zastupitelstva  Olomouckého kraje
o bezúplatném převodu pozemků a uza-
vřením  smlouvy mezi Olomouckým kra-
jem a městem Prostějovem o bezúplatném
převodu těchto pozemků:

- p. č. 93/2 - ostatní plocha o výměře 
3 040 m2, p. č. 100/3 - ostatní plocha o vý-
měře 7 778 m2, oba v k. ú.  Krasice, p. č.
540 - ostatní plocha o výměře 4 073 m2, p.
č. 333 - ostatní plocha o výměře 
6 820 m2, část pozemku p. č. 318/4 - ostat-
ní plocha o výměře cca 31 029 m2

(přesná výměra bude známa po vyhotove-
ní GP), vše v k. ú.  Čechovice u Prostějova.

d) V případě nesplnění podmínky uve-
dené pod písm. c) nenabývají  usnesení
pod písm. a) a b) právních účinků.

Nový dům s pečovatelskou 
službou Za Nerudovou ulicí

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v ka-
pitole 60 (výstavba) o 500 tisíc korun na
47 bytových  jednotek domu s pečovatel-
skou službou Za Nerudovou ulicí a sou-
časně se o stejnou částku snižuje Fond re-
zerv a rozvoje. 

Prodej pozemků
v Plumlovské ulici na výstavbu 

multifunkční  budovy 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  prodej částí pozemků 
p. č. 6084/1 - zahrada o výměře cca 120 m2

a p. č. 6084/8 - ost. plocha o výměře cca 
3 350 m2, oba v k.ú.  Prostějov (přesné vý-
měry budou známy po zpracování studie
na  výstavbu veřejného parkoviště v rámci
stavby města Prostějova  „Řešení křižo-
vatky Anglická, Holandská, s napojením
na ul.  Plumlovskou“ a následném vyhoto-
vení GP), společnosti INTELCO,  spol. 
s r. o., se sídlem Průmyslová 890, Chru-
dim, za účelem  výstavby multifunkční bu-
dovy, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 
500 Kč/m2 (tj. celkem cca 1  735 000 Kč),
což je polovina ceny obvyklé stanovené
znaleckým  posudkem; nižší kupní cena
vychází ze závazku společnosti  INTEL-
CO, spol. s r. o. vytvořit minimálně 
300 pracovních míst,

- kupní cena bude uhrazena před podpi-
sem kupní smlouvy, 

- kupující se ve smlouvě zaváže, že do
tří let ode dne vkladu  práv dle kupní
smlouvy do katastru nemovitostí zřídí na
převáděných pozemcích bezúplatně věcné
břemeno umístění a užívání vodovodu
a sdělovacích kabelů ve prospěch správců
jednotlivých inženýrských sítí; v případě
nesplnění uvedeného  závazku bude kupu-
jící povinen zaplatit prodávajícímu smluv-
ní  pokutu ve výši 10 000 Kč v každém jed-
notlivém případě a město  Prostějov bude
moci od smlouvy odstoupit,

- souběžně s přípravou projektové doku-
mentace na výstavbu  multifunkční budo-
vy bude městem Prostějovem zpracována
studie  na výstavbu veřejného parkoviště
v rámci stavby města  Prostějova „Řešení
křižovatky Anglická, Holandská s napoje-
ním na ul. Plumlovskou“ (komunikační
napojení  obou staveb bude řešeno ze stra-
ny ul. Anglická);

- v rámci novostavby multifunkční bu-
dovy bude vybudována  nákladem společ-
nosti INTELCO, spol. s r. o. cyklostezka
podél  ulice Plumlovská v Prostějově na
pozemcích p. č. 6084/18, p. č.  6084/17, 
p. č. 6084/8, p. č. 6084/1 a p. č. 6087, vše
v k. ú.  Prostějov, která bude po kolaudaci
bezúplatně převedena do  vlastnictví měs-
ta Prostějova,

- v termínu do 3 let ode dne vkladu práv
dle kupní smlouvy do  katastru nemovitos-
tí bude pravomocně zkolaudována novo-
stavba  multifunkční budovy na převádě-
ných pozemcích (v případě  archeologic-
kého nálezu a nutnosti provedení výzkumu
bude lhůta  pro výstavbu prodloužena);
pro případ nesplnění této podmínky bude
sjednána smluvní pokuta  ve výši 
50 000 Kč za každý měsíc prodlení a v pří-
padě, že  stavba nebude v daném termínu
vůbec zahájena, možnost města  Prostějo-
va odstoupit od smlouvy,

- kupující se zaváže, že zaměstná do 
6 měsíců od nabytí právní  moci kolaudač-
ního rozhodnutí, kterým bude povoleno
užívání  novostavby multifunkční budovy
na převáděných pozemcích,  minimálně
300 osob; pro případ porušení uvedeného
závazku ze  strany kupujícího bude sjedná-
na smluvní pokuta ve výši 1 735  000 Kč,

- bude zřízeno věcné předkupní právo
města Prostějova k převáděným pozem-
kům tak, že se kupující zavazuje nabídnout
převáděné pozemky, nebo jejich části,
v případě svého úmyslu  tyto prodat nebo
jinak zcizit ke koupi městu Prostějovu za
cenu  rovnající se kupní ceně sjednané při
převodu těchto pozemků z vlastnictví
města Prostějova do vlastnictví kupující-
ho;  předkupní právo bude zrušeno nejdří-
ve po kolaudaci novostavby  multifunkční
budovy na převáděných pozemcích, 

- náklady spojené s vypracováním geo-
metrického plánu,  znaleckého posudku
a správní poplatek spojený s podáním ná-
vrhu  na povolení vkladu práv do katastru
nemovitostí uhradí kupující,

- kupní smlouva bude uzavřena nej-
později do 1 měsíce po nabytí  právní
moci stavebního povolení na výstavbu
multifunkční budovy  na převáděných
pozemcích; pro případ prodlení spol.
INTELCO,  spol. s r. o., s uzavřením
kupní smlouvy bude sjednána smluvní
pokuta ve výši 200 000 Kč za každý
měsíc prodlení; do uzavření kupní
smlouvy budou majetkoprávní  vztahy
ošetřeny smlouvou o budoucí kupní
smlouvě.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 32. zasedání 20. 12. 2005 mimo jiné schválilo: 


