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Rekonstrukce parku na Husově náměstí 
Rada města Prostějova po projednání 

schválila Akční plán na rok 2006 uvedený 
v příloze materiálu.

Současně schválila rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 62 (koncepce a rozvoj) o 200 
tisíc korun na projekt rekonstrukce parku 
na Husově náměstí a současně se o stejnou 
částku snižuje  rozpočet výdajů v kapitole 
62 na studie, záměry, plány a dokumenta-
ce pro územní řízení. 

Rada města Prostějova po projednání 
dále uložila Miroslavu Pišťákovi, místosta-
rostovi města, předložit na schůzi rady dne 
29. 8. 2006 návrh případné rekonstrukce 
části komunikace na Husově nám.

 

Brandlova ulice  
– projektová dokumentace 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočtové opatření v kapitole 60 
(výstavba) o 100 tisíc korun na projekto-
vou dokumentaci – Brandlova ulice. 

Vybavení Azylového centra
Rada města Prostějova po projednání 

schválila zapůjčení vybavení Azylového 
centra v Prostějově, Určická 101/3124, 
Občanskému sdružení sociální pomoci 
Prostějov dle návrhu smlouvy o výpůjčce.

Okružní křižovatka v Kostelecké ulici 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 600 tisíc korun na okružní 
křižovatku v Kostelecké ulici. 

Aktualizace cenové  
mapy stavebních pozemků 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
62 (koncepce a rozvoj) o 300 tisíc korun 
na aktualizaci Cenové mapy stavebních 
pozemků města Prostějova č. 5 a součas-
ně se o stejnou částku snižuje rozpočet 
výdajů v kapitole 62 na studie, plány, 
záměry a dokumentace pro ÚR. 

Údržba zeleně  
v Domamyslicích a Žešově 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 166 892 korun na 
údržbu zeleně – sečení – v místních čás-
tech Prostějova Domamyslice a Žešov 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Fasáda budovy ZŠ v Kollárově ulici 
Rada města Prostějova po projednání 

schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 1 000 000 korun na fasádu 
budovy ZŠ v Kollárově ulici a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostě-
jova. 

Povolení výjimky z počtu studentů  
RG a ZŠ města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání 
schválila výjimku z počtu studentů ve 
třídě střední školy v souladu s § 23 odst. 
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) od  
1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 pro Reálné gym-
názium a základní školu města Prostějo-
va, Studentská ul. 2, ve výši 32 studentů 
v 1. ročníku čtyřletého studia.

Provedení pyrotechnického průzkumu 
Rada města Prostějova po projednání 

schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 40 tisíc korun 
na provedení pyrotechnického průzku-
mu.

Veřejná finanční podpora  
– zajištění informovanosti občanů  

o ochraně při mimořádných událostech 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova 
z rezervy pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova ve výši 15 000 Kč Čes-
ké asociaci hasičských důstojníků se síd-
lem Ostrava.

Veřejná finanční podpora bude použita 
na zajištění informovanosti občanů města 
Prostějova o problematice ochrany před 
působením mimořádných událostí, odbor-
nou přípravu jednotek Sboru dobrovolných 
hasičů obcí ve správním obvodu města Pro-
stějova a zvýšení připravenosti záchranných 
složek na řešení mimořádných událostí ve 
správním obvodu města Prostějova.

Rada města Prostějova po projednání 
současně uložila ing. Jiřímu Hudskému, 
vedoucímu  oddělení krizového řízení 
odboru kanceláře starosty, zařadit do návr-
hu rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 

soupravu na vyprošťování a záchranářskou 
pilu pro HZS Olomouckého kraje.

Veřejná finanční podpora  
- Cyrilometodějské gymnázium

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova ve výši 3 000 
Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, Komen-
ského 17, Prostějov, na úhradu části nákladů 
spojených s letním vzdělávacím pobytem 
pro rodiny s dětmi (nákup odměn do soutěží, 
sportovních a výtvarných potřeb).

Veřejná finanční podpora  
- kontaktní centrum Želva

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z prostředků 
komise sociální a zdravotní ve výši  50 000 
Kč Sdružení Podané ruce se sídlem Brno, 
víceúčelovému kontaktnímu centru Želva, 
Vrahovická 83, na  mzdové náklady víceú-
čelového kontaktního centra Želva.

Veřejná finanční podpora - mistrovství 
světa vozíčkářů ve stolním tenise 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z prostředků 
komise sociální a zdravotní ve výši  25 000 
Kč Martině Fedorové, bytem Prostějov, na 
účast na mistrovství světa vozíčkářů ve stol-
ním tenise (startovné, cestovné).

Příprava a realizace projektu podpory 
sociální integrace

Rada města Prostějova po projednání vza-
la na vědomí předloženou zprávu o žádosti 
Marka Podlahy o spolupráci při přípravě 
a realizaci projektu na podporu sociální inte-
grace.

Záměr pronájmu nebytových prostor 
v Kostelecké ulici č. 17

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor č. 726 (kanceláře) o celkové rozlo-
ze 26,98m2 v Kostelecké ulici č. 4165/17 
v Prostějově, a to za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné 
s inflační doložkou,

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

Vyhlášení záměru prodeje pozemků  
v k. ú. Prostějov společnosti  

DULWICH  TRADE

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr  prodeje  částí pozemků   
p. č. 7357/1 – orná  půda  o výměře  cca   
2 200 m2,  p. č.  7358 – orná  půda o výměře 
cca  15 900 m2 a  p. č.  7356 – orná půda  
o výměře  cca 12 750 m2  (přesné výměry 
budou známy po vyhotovení  geometric-
kého plánu),  vše  v k. ú.  Prostějov,  spol.  
DULWICH  TRADE a. s., se sídlem Brno, 
a to za těchto podmínek:

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

- kupní cena bude v plné výši uhrazena 
před podpisem kupní smlouvy, 

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že 
v termínu do 3 let ode dne vkladu práv dle 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude 
pravomocně zkolaudována stavba areálu 
společnosti DULWICH TRADE a. s., na 
převáděných částech pozemků p. č. 7357/1, 
p. č. 7358 a p. č. 7356, vše v k. ú. Prostějov 
(v případě archeologického nálezu a nutnosti 
provedení výzkumu bude lhůta pro výstavbu 
prodloužena); pro případ prodlení kupují-
cího se splněním uvedeného závazku bude 
v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta 
ve výši 300 000 Kč za každý měsíc prodlení 
a v případě, že stavba nebude v daném ter-
mínu vůbec zahájena, možnost města Pros-
tějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným pozemkům tak, že se kupující 
zaváže nabídnout je v případě svého úmyslu 
pozemky 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 
kupujícího; předkupní právo bude zrušeno 
nejdříve po nabytí právní moci kolaudační-
ho rozhodnutí, kterým bude povoleno užívá-
ní areálu spol. DULWICH TRADE a. s., na 
převáděných pozemcích, 

- náklady spojené s vypracováním geom. 
plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 
spojený s podáním návrhu na povolení vkladu 
práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Rada města Prostějova na své 108. schůzi 
dne 1. 8. 2006 mimo jiné projednala: 

Nájemné v bytech města Prostějova
Rada města Prostějova po projednání vzala na vědomí informaci o jednostranném 

zvýšení regulovaného nájemného k 1. 1. 2007 v bytech s regulovaným nájemným dle 
§ 1 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně 
zákona  č. 40/1964, občanský zákoník ze dne 14. 3. 2006 ve výši maximálního přírůstku 
měsíčního nájemného stanoveného v příloze č. 4 a č. 4a Sdělení Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 333/2006 Sb. ze dne 20. 6. 2006 publikovaného ve Sbírce zákonů částka  
č. 102 dne 30. 6. 2006 takto:

Současně schválila:
1. u nově uzavíraných smluv:
-  smluvní nájemné v bytech bez snížené kvality ve výši 51,42 Kč/m2 měsíčně,
-  smluvní nájemné v bytech se sníženou kvalitou ve výši 38,49 Kč/m2 měsíčně,  

v souladu se Zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník ze dne 14. 3. 2006,

2. smluvní nájemné v bytech domů s pečovatelskou službou ve stávající výši 17,14 
Kč/m2 měsíčně, v souladu s bodem 2 e) § 1 Zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964, občanský zákoník ze dne  
14. 3. 2006.            (Více na straně 1)

 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat.

aktuální nájemné v Kč/m2 měsíčně 17,14 12,83 19,99 17,13
zvýšené nájemné v Kč/m2 měsíčně 20,29 16,33 13,19 10,24

Dotaz: Letos na jaře jsme zakoupi-
li týdenní zájezd do Bulharska. Podle 
katalogu se měl hotel nacházet v klidné 
oblasti těsně u moře. Hned po příjezdu 
na místo jsme zjistili, že realita je trochu 
jiná. Kolem dokola stálo velké množství 
hotelů a 20 metrů od našeho hotelového 
bazénu byla stavba (zdůrazňuji, že hotel 
neměl oplocení), kde od rána do večera 
pracovali dělníci. Všude bylo plno prachu 
a hluku. Moře bylo navíc od hotelu vzdá-
leno nejméně dva kilometry. CK nás ani 
v nejmenším neinformovala o této situa-
ci. Jaké odškodnění mohu žádat od CK?  
 Veronika Novotná

Odpověď Petry Vaňkové ze Sdružení 
obrany spotřebitelů: Dle zákona můžete 
požadovat přiměřenou slevu vždy, pokud 
nebyl zájezd poskytnut v dohodnuté výši 

a rozsahu kvality služeb. Výši slevy navrh-
něte poskytovateli zájezdu, tedy cestovní 
kanceláři, sama takovou, jakou uznáte 
za přiměřenou. Dále záleží na vzájemné 
dohodě s CK. Pokud k dohodě nedojde, 
výši slevy bude muset určit soud.

V každém případě je vždycky lepší uplat-
ňovat reklamaci ihned na místě zájezdu, 
jakmile zjistíte nedostatky. CK je povinna 
předat vám kontakt na odpovědnou osobu, 
na kterou se během pobytu můžete obra-
cet s případnými dotazy či problémy. Stav 
ubytování je nejlépe zdokumentovat pro 
další jednání s cestovní kanceláří. V pří-
padě, že nestihnete reklamovat zájezd na 
místě, můžete tak učinit nejpozději do tří 
měsíců od ukončení zájezdu.  

 Petra Vaňková
 Sdružení obrany spotřebitelů ČR
 www.spotrebitele.info

Sdružení obrany spotřebitelů radí 

Jak postupovat, pokud nabídka cestovní 
kanceláře neodpovídá realitě 

Božena Sekaninová, 
místostarostka města Prostějova 

Od roku 2000 
vyzkoušelo město 
Prostějov několik 
variant silvestrov-
ských oslav na náměs-
tí T. G. Masaryka. 
Postupně zde proběhl 
Silvestr pro dospělé 

zakončený půlnočním ohňostrojem, dět-
ský Silvestr, který gradoval ohňostrojem 
v 19 hodin a po kterém následovaly sil-
vestrovské oslavy pro dospělé s ohňostro-
jem, silvestrovský program pro děti, který 
vyvrcholil ohňostrojem v 19 hodin, i pou-
hý půlnoční ohňostroj. 

Protože chceme, abyste do roku 2007 
vstoupili příjemně, nabízíme vám mož-
nost rozhodnout o formě silvestrovských 
oslav na hlavním prostějovském náměstí. 
Vybírat si můžete z následujících variant: 

1.  Program pro děti zakončený ohňo-
strojem v 19 hodin.

2. Ohňostroj v 19 hodin.
3.  Program pro dospělé zakončený 

půlnočním ohňostrojem.
4. Půlnoční ohňostroj.
5.  Ohňostroj v 19 hodin a půlnoční 

ohňostroj.
6.  Program pro děti zakončený ohňo-

strojem v 19 hodin, po kterém bude 
následovat program pro dospělé, 
který vyvrcholí půlnočním ohňo-
strojem. 

Své tipy zasílejte buď elektronicky na 
e-mailovou adresu tiskové mluvčí MěÚ 
v Prostějově: jana.gaborova@mestopv.cz 
nebo volejte na telefonní číslo 603 555 904 
(Mgr. Gáborová). Současně je můžete na-
psat a vhodit do schránky v informačním 
středisku v přízemí radnice nebo zaslat 
na adresu: Mgr. Jana Gáborová, Městský 
úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 
12-14, 796 01 Prostějov. 

Rozhodněte si sami 
o silvestrovských oslavách 


