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Revitalizace vodní nádrže 
plumlovské přehrady

Rada města Prostějova po projednání
doporučila Zastupitelstvu  města Prostějo-
va schválit na projekt revitalizace plum-
lovské přehrady veřejnou finanční  podpo-
ru z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 250 ti-
síc Kč pro  Mikroregion Plumlovsko za
předpokladu získání dotace od  Olomouc-
kého kraje a kofinancování projektu v cel-
kovém objemu 1,5  mil. Kč ze strany obcí
tohoto mikroregionu. (Více na  straně 1) 

Využívání alternativních zdrojů
při centrálním vytápění 

Rada města Prostějova při výkonu pů-
sobnosti valné hromady  obchodní společ-
nosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., po
projednání uložila ing. Vladimíru Průšovi,
jednateli společnosti  Domovní správa
Prostějov, s. r. o., na základě analýzy růs-
tu cen  energií trvale zvyšovat účinnost
systému centrálního vytápění a hledat
možnosti využívání alternativních zdrojů.

(Více na straně 5) 

Smlouva o projednávání 
přestupků 

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila s uzavřením  Veřejnoprávní
smlouvy o zajišťování výkonu přenesené
působnosti na  úseku projednávání pře-
stupků mezi městem Prostějov a obcí  Hr-
dibořice na dobu určitou do 30. 6. 2007.

Doplnění redakční rady 
publikace „Národní dům 

v Prostějově 1907 -  2007“

Rada města Prostějova po projednání
schválila: 

a) doplnění redakční rady publikace
„Národní dům v Prostějově 1907 -  2007“
o nového člena Mgr. Miroslava Chytila,
PhD.,

b) ve smlouvách o dílo počet autorských
výtisků pro autory,  recenzenty a členy re-
dakční rady připravované publikace „Ná-
rodní  dům v Prostějově 1907 - 2007“ dle
důvodové zprávy.

Zapůjčení počítačů 
mateřské škole 

Rada města Prostějova po projednání
schválila zapůjčení dvou  kusů počítačo-
vých sestav - jednoho kusu Mateřské ško-
le Prostějov,  ul. Šárka 4a a jednoho kusu
Mateřské škole Prostějov, Partyzánská  ul.
34 dle návrhu smlouvy o výpůjčce.

Cyklistická stezka 
Dolní ulice - II. etapa

Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí informaci  o investiční
akci cyklostezka Dolní ulice - průmyslová
zóna.

Výkon zadavatelských činností 
v oblasti veřejných zakázek

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila se zadáváním  služeb zadavatel-
ských činností v oblasti veřejných zakázek
prostřednictvím obchodní společnosti
s obchodní firmou:

1. APC Consulting s. r. o., se sídlem Pře-
rov I,

2. Unitender, s. r. o., se sídlem Ostrava.
Výkon zadavatelských činností bude

prováděn na základě  mandátní smlouvy

v jednotlivých případech podle rozhodnu-
tí rady  města.

Příspěvek na obnovu 
kulturních památek 

Rada města Prostějova po projednání
doporučila Zastupitelstvu  města Prostějo-
va schválit poskytnutí příspěvků na obno-
vu  kulturních památek v rámci Programu
regenerace městské památkové  zóny Pro-
stějov v roce 2006 (podíl města na obnově
kulturních  památek v „Programu regene-
race MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády 
č.  209/92 na rok 2006“) dle návrhu Komi-
se pro regeneraci městské  památkové zó-
ny ze dne 1. 11. 2005.

✔ Kulturní památka: Nová radnice,
vlastník kulturní památky:  Město Prostě-
jov, druh prací: oprava povrchu terasy,
restaurování  květinových žardiniér, část-
ka: v rozpočtu města.

✔ Kulturní památka: klášter Milosrd-
ných bratří, vlastník  kulturní památky:
Českomoravská provincie Hospitálského
řádu sv.  Jana z Boha - Milosrdných bratří,
druh prací: rekonstrukce části  střechy se-
verního křídla kláštera Milosrdných bratří,
částka: 200  tisíc korun.

✔ Kulturní památka: kostel Povýšení
sv. Kříže, vlastník  kulturní památky:
Římskokatolická farnost Povýšení sv. Kří-
že  Prostějov, druh prací: I. etapa opravy
a konzervace obnovených  venkovních
omítek kostela, částka: 80 tisíc korun.

✔ Kulturní památka: zámek, vlastník
kulturní památky: Město  Prostějov, druh
prací: obnova sgrafit jižní a severní fasády,
částka: v rozpočtu města. 

✔ Kulturní památka: Národní dům,
vlastník kulturní památky:  Město Prostě-
jov, druh prací: zádlažba dvora, oprava
světlíků,  částka: v rozpočtu města. 

✔ Kulturní památka: sokolovna, vlast-
ník kulturní památky:  Tělocvičná jednota
Sokol I Prostějov, druh prací: oprava vnitř-
ního  povrchu parket v sokolovně, částka:
60 tisíc korun. 

Budoucí provozovatelé 
ukončených stavebních

investičních akcí roku  2006

Rada města Prostějova po projednání
schválila budoucí  provozovatele ukonče-
ných stavebních investičních akcí roku
2006  realizovaných odborem výstavby
dle uvedeného rozpisu (tabulka  staveb-
ních investic roku 2006).

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 30 000 Kč Mgr. Miroslavu
Wagnerovi, bytem Prostějov, na  výstavní
katalog: „Miroslav Wagner - grafika, plas-
tika, kresba“,

2. ve výši 20 000 Kč Muzeu Prostějov-
ska v Prostějově, nám. T. G.  Masaryka 2,
na vydání časopisu „Přírodovědné studie
Muzea  Prostějovska“ - svazek č. 8 za rok
2005,

3. ve výši 36 000 Kč Jiřímu Andrýskovi,
bytem Prostějov, na  pořádání šesti výstav
a prezentaci výtvarných autorů v prosto-
rách  kina Metro v Prostějově, 

4. ve výši 4 000 Kč PhDr. Miloslavu Čer-
mákovi, bytem Olomouc 2, na  tisk „Střed-
ní Morava, vlastivědná revue“ č. 22 a č. 23,

5. ve výši 20 000 Kč Loutkovému diva-
dlu STAROST, Wolkerova 4,  Prostějov,
na činnost loutkového divadla (energie, od-
borné práce,  materiál, cestovné, režijní ná-
klady).

Veřejná finanční podpora 
na zajištění provozu 

azylového centra 

Rada města Prostějova po projednání
doporučila Zastupitelstvu  města Prostějo-
va schválit poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova ve
výši 1 500 000 Kč Občanskému sdružení
sociální pomoci Prostějov, Určická 101,
Prostějov, na zajištění  provozních 
a mzdových nákladů azylového centra. 

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. 12. 2006 - termín
čerpání: do 25. 2. 2006 v částce  750 000
Kč a do 25. 7. 2006 v částce 750 000 Kč.

Zabezpečovací signalizace 
ve Školní ulici č. 4 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 11
(správa  a zabezpečení) o 325 tisíc korun
na zabezpečovací signalizaci v budově ve
Školní ulici č. 4 a současně se o stejnou
částku snižuje  rezerva pro rozpočtová
opatření Rady města Prostějova. 

Chovatelské přehlídky 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 40 (ži-
votní  prostředí) o 25 tisíc korun na chova-
telské přehlídky a současně se  o stejnou
částku snižuje rezerva pro rozpočtová
opatření Rady  města Prostějova. 

Pronájem nebytových prostor 
na Skálově náměstí 2, 2a

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr pronájmu  nebytových
prostor umístěných v III. nadzemním po-
dlaží objektu č.  p. 177 na pozemku p. č.
245 v k. ú. Prostějov (Skálovo nám. 2, 2a
v Prostějově) o celkové výměře 128,8 m2

za účelem využití jako  administrativních
prostor, a to formou neveřejného  vícekri-
teriálního výběrového řízení za nabídnuté
roční nájemné.

Výkup nemovitostí v k. ú. 
Prostějov - Kulturní 

a společenské  centrum 

Rada města Prostějova po projednání
doporučila Zastupitelstvu  města Prostějo-
va schválit výkup objektu občanské vyba-
venosti č. p.  4142 (KaSC) na pozemcích 
p. č. 93 a p. č. 102/1 a objektu  technické-
ho vybavení bez č. p. na pozemku p. č. 83,
vše v k. ú.  Prostějov, včetně všech součás-
tí a příslušenství, ve vlastnictví  Závodní
organizace odborového svazu TOK, Oděv-
ní podnik, a. s., se  sídlem Prostějov, Za
drahou 2, pozemků p. č. 93 - zastavěná plo-
cha  a nádvoří o výměře 1 936 m2, p. č. 83
- zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 106
m2 a p. č. 7907/2 - ostatní plocha o výměře
405 m2,  vše v k. ú. Prostějov, ve vlastnic-
tví společnosti Kulturní a společenské
centrum s. r. o., se sídlem Prostějov, Ko-
menského 6, a pozemků p. č. 120/1 - za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m2,
p. č. 102/2 - ostatní plocha o výměře 67 m2, 
p. č. 102/3 - ostatní  plocha o výměře 696
m2 a p. č. 102/4 - ostatní plocha o výměře 
4 m 2, vše v k. ú. Prostějov, ve vlastnictví
společnosti Oděvní podnik,  a. s., se sídlem
Prostějov, Za Drahou 4329/2, za kupní ce-
nu  uvedenou v důvodové zprávě. Součas-
ně uložila ing. Miroslavu Greplovi, vedou-
címu odboru  správy majetku města, požá-
dat vlastníky předmětných nemovitostí 
o jejich prodej. (Více na straně 3)

Rada města Prostějova na své 92. schůzi dne
24. 1. 2006 mimo jiné  projednala:

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 před-
pisů.

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 ří-

zení
✔ 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
✔ přiložený strukturovaný životopis
✔ 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  telefonním čísle 582 402 222 u zástupce ředitele Libora  Šebestíka.

Městský úřad v Prostějově usiluje o dlou-
hodobé zvyšování  kvality poskytovaných
služeb občanům. V této souvislosti  vyhlašu-
je anketu, jejímž cílem je zjistit míru spoko-

jenosti  obyvatel s prací úřadu a jeho za-
městnanců. Žádáme proto  občany, aby nej-
později do 28. února 2006 odpověděli na  ná-
sledující otázky:

ANKETA SPOKOJENOSTI OBČANŮ

HODNOCENÍ ANO ČÁSTEČNĚ  NE

Jsou úředníci při 
jednání vstřícní a slušní?

Je úřad otevřen novým technologiím
a novým postupům při vyřizování 
úředních záležitostí? 

Vyhovuje vám provozní doba 
na úřadu? 

Je doba vyřizování úředních 
záležitostí odpovídající?

Jsou informace, které úřad 
sděluje, dostupné? 

Považujete sdělení úřadu za jasná 
a srozumitelná? 

Je pro vás úřad dostupný z hlediska 
dopravní obslužnosti nebo parkování? 

Jste celkově spokojeni s prací úřadu 
a kvalitou poskytovaných služeb? 

Vaše další náměty:   

Vyplněné anketní lístky doručte nejpozději do 28. 2. 2006 Městskému úřadu v Pro-
stějově (informační středisko v přízemí  přístavby radnice) buď osobně nebo e-mailem:
informace@mestopv.cz nebo jana.gaborova@mestopv.cz. Anketní  lístky můžete po-
slat i poštou na adresu: Město Prostějov,  náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Pro-
stějov. Tři vylosovaní respondenti, jejichž anketní  lístky budou opatřeny jménem, pří-
jmením a adresou, budou  odměněni propagačními materiály Městského úřadu v Pro-
stějově.


