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Vyhodnocení Programového prohlášení 
Rady města Prostějova za volební 

období 2002 - 2006

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí vyhodnocení Programo-
vého prohlášení Rady města Prostějova za 
volební období 2002 – 2006.

Veřejná finanční podpora na vznik 
nového oddílu turistiky

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise pro mládež a  tělovýchovu 

ve výši 8 000 Kč Tělovýchovné jednotě 
OP Prostějov, Kostelecká 47, na vznik 
nového oddílu turistiky (cestovné, startov-
né, účastnické poplatky, nájem tělocvičny 
v zimním období).

Pronájem nebytových prostor  
na Pernštýnském náměstí  

HK Jestřábi Prostějov 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 
o celkové rozloze 186,74m2 na Pernštýn-
ském náměstí  č. 183/4 v Prostějově  HK 
Jestřábi Prostějov, s. r.  o., Ke Stadionu 1, 
Prostějov, za účelem provozování kavárny, 
za roční nájemné ve výši 280 000 Kč.

Rada města Prostějova na své  
115. schůzi dne 10. 10. 2006  

mimo jiné projednala:

Padesát milionů za prodej  
akcií České spořitelny 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo prodej 77 700 ks pri-
oritních akcií České spořitelny, a. s., ve 
vlastnictví města Prostějova společnosti 
Kooperativa, pojišťovna, a. s., se sídlem 
Praha1, za kupní cenu ve výši 650 Kč 
za  akcii, tedy za celkovou kupní cenu  
50 505 000 Kč.

Současně pověřilo Bc. Radima Car-
du, vedoucího finančního odboru,  
a JUDr. Květu Olašákovou, vedoucí odbo-
ru právního a personálního, vyjednat se 
společností Kooperativa, pojišťovna, a. s., 
odkup prioritních akcií České spořitelny, 
a. s., včetně smluvního ujednání, za cenu 
uvedenou v nabídce.

ZŠ a MŠ na Sídlišti Svobody  
je školou Jana Železného 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo změnu stávajícího 
názvu Základní školy a mateřské ško-
ly Prostějov, Sídliště svobody 24/79 na 
školu s čestným názvem - Základní škola 
a mateřská škola Jana Železného Prostě-
jov, Sídliště svobody 24/79.

 Zabezpečovací systém v základní 
a mateřské škole v Rejskově ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 60 o 400 tisíc korun na vybu-
dování přístupového a zabezpečovacího 
systému v ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova 
ulice. 

Podzimní dosadba stromů 
Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání schválilo použití finančních 
prostředků z Fondu zeleně ve výši 35 000 
Kč a finančních prostředků komise život-
ního prostředí ve výši 65 000 Kč pro účel 

podzimní dosadby stromů na veřejných 
prostranstvích v majetku města Prostě-
jova.

Prodej plynovodů ve vlastnictví  
města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo prodej plynovodů 
ve vlastnictví města Prostějova společ-
nosti Jihomoravská plynárenská, a. s., se 
sídlem Brno,  a to za následujících pod-
mínek: 

- kupní cena bude stanovena ve výši  
9 950 000 Kč,

- kupní cena bude zaplacena v  plné 
výši do 30 dnů po oboustranném podpisu 
kupní smlouvy s tím, že vlastnické prá-
vo k předmětu koupě nabude prodávající 
dnem připsání kupní ceny na účet města 
Prostějova,

- náklady na zpracování znaleckých 
posudků ponese prodávající.

Revokace usnesení o prodeji  
pozemků společnosti INTELCO 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání revokovalo usnesení Zastu-
pitelstva města Prostějova ze dne  
20. 12. 2005 (schválení prodeje pozemků  
v k.ú. Prostějov do vlastnictví společnosti 
INTELCO, spol. s r. o.).

Zastupitelstvo města Prostějova na 
svém 39. zasedání dne  

10. 10. 2006 mimo jiné schválilo: 

V posledním říjnovém týdnu byla zahá-
jena rekonstrukce zelené plochy na Hla-
váčkově náměstí. Změn dozná zejména 
sadová úprava. Součástí rekonstrukce 
však bude i vybudování kašny a závlahy 
trávníků. 

„Kašna vznikne v místě  bývalé požární 
nádrže, kterou si řada občanů  pamatuje,“ 
uvedl Pavel David z odboru výstavby 
prostějovského městského úřadu. „Dosud 
je v těchto místech obvodový betonový 
základ někdejší nádrže. Ten jsme muse-
li nechat odkrýt a odstranit. Kašna totiž 
nebude přesně uprostřed bývalé nádrže, 
ale spíše na jejím okraji,“ objasnil David.

Stavební práce proběhnou ještě do kon-
ce letošního roku. K předání obnovené 
plochy dojde k 30. dubnu 2007 po první 
seči trávníku.  

Dodavatelem stavby je firma PROSTAV 
Prostějov. Celkové náklady na rekonstruk-
ci jsou předběžně vyčísleny na dva milio-
ny korun.    (jg)

Součástí obnovené zelené plochy na Hlaváčkově 
náměstí bude i kašna a závlaha trávníku

Stavební práce na Hlaváčkově náměstí proběhnou ještě do konce letošní-
ho roku. Foto: Y. Kadlecová 

2. 11. - blok 16 (Husovo nám., Na Příhoně, Vinklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská, Joštovo nám., Slezská, 
Mojmírova, Předina, obslužná Dolní, Dolní LA – chodník).

7. 11. -  blok 15 (ulice Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka,  autobusové nádraží, Janáčkova, Vl. Ambrose, Karlov, Vrchlic-
kého, Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská).

9. 11. -  blok 14 (ulice Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých Hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, 
Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Budovcova, Lužická).

16. 11. - blok 13 (ulice Barákova II, nám. Odboje, Hybešova, V. Outraty, Vrlova, Tovačovského, Kotkova, Kotěrova, Arbesovo 
nám., Sborov, Neumannovo nám., J. Kuchaře, parkoviště Kotěrova).

21. 11. - blok 10 (ulice E.Valenty, Veleslavínská, vnitroblok Beneše, Krásná, Na Výsluní, Sadová, V. Nezvala, vnitroblok Beneše 
parkoviště, zálivka parkoviště, chodník od Sladkovského po E. Valenty).

23. 11. -  blok 11 (ulice Olomoucká – od kruhového objezdu po Tichou, Za Olomouckou, V Zahradě, Konečná – jen chodníky, 
Sebastiniho, J. Haška, J. Ježka, Dr. Mičoly, Na Romži, Tichá, Sebastiniho plocha, obslužná komunikace (Cíl) po točnu). 

28. 11. -  blok 12 (ulice Olomoucká od Tiché po Fibicha, Svadůvky, U Cihelny, SNP, Gorkého, Pod Školou, Na Trávníku, Za 
Branou, U hřbitova).

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimálně týden dopředu označeny značkou zákaz stání, respektive značkou zóna zákazu stání 
s dodatkovou tabulkou, na níž je uvedeno přesné datum i hodina čištění. Pokud majitelé vozidel nebudou zákazovou značku respek-
tovat a své vozidlo nepřeparkují, musejí počítat se sankcemi.

Harmonogram strojního čištění města na listopad 

První etapa rekonstrukce systému varo-
vání a vyrozumění občanů je u konce. Do 
systému je nyní připojeno 51 bezdrátových 
hlásičů, tři drátové rozhlasy (na náměstí  
T. G. Masaryka, v Žešově a v Čechovi-
cích), které budou postupně nahrazeny 
bezdrátovými, a šest elektronických sirén 
na území města. Důležitou roli ve varov-
ném systému hraje i připojené čidlo, které 
monitoruje stav hladiny říčky Romže na 
mostě v Držovicích. Systém kromě běž-
ného rozhlasu umožňuje vysílat i varovné 
signály a spouštět tzv. rotační elektrické 
sirény, kterých je ve městě celkem pat-
náct.

Hlásiče byly přednostně umístěny 
kolem povodí říček a v okolí úložišť 
nebezpečných škodlivin (u pivovaru, sla-
doven a zimního stadionu).

Náklady na první etapu rekonstrukce 
byly vyčísleny na 1,5 milionu korun.   (jg)

Varovné signály 

může vysílat již více 

než padesát 

bezdrátových hlásičů 

Součástí systému varování občanů 
je i jedenapadesát bezdrátových 
hlásičů.   Foto: Y. Kadlecová

Město Prostějov

 přijímá do pracovního poměru

 uchazeče na místa 

strážník Městské policie Prostějov
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů 

pro výkon funkce strážníka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní  
policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
•	 občan České republiky
•	 věk nejméně 21 let
•	 bezúhonnost a spolehlivost
•	 fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•	 	úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů  

v rámci přijímacího řízení
•	 úplné střední vzdělání s maturitou
•	 řidičský průkaz minimálně skupiny B
•	 uživatelská znalost práce na PC
•	 morální předpoklady pro výkon této práce
•	 výhodou bydliště v Prostějově a okolí
•	 výhodou zbrojní průkaz
•	 znalost cizího jazyka výhodou
•	 předložení strukturovaného životopisu
•	 výpis ze zdravotní dokumentace

Zaměstnavatel nabízí:
•	 zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku
•	 při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání
•	 platové zařazení dle stávajících platových předpisů
•	 osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků
•	 rizikový příplatek

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý 
uchazeč obdrží při osobní návštěvě na Městské policii Prostějov, 
Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním svého strukturovaného životopisu 
na uvedenou adresu. 

Bližší informace lze získat na tel. 582 402 222 u zástupce ředitele.

První prostějovská hodina literární 
výchovy pod širým nebem nebo-li připo-
mínka 196. výročí narození knížete bás-
níků Karla Hynka Máchy se uskuteční  
16. listopadu v 10.00 hodin v altánku 
ve Smetanových sadech. Půjde o hodinu 

literární výchovy naplněnou čtením tex-
tů vlastních, autorů známých i doposud 
neznámých. Nerozlučnými pořadateli jsou 
Městská knihovna Prostějov, Cyrilometo-
dějské gymnázium Prostějov a Švehlova 
střední škola Prostějov.

První hodina literární výchovy  
pod širým nebem


