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Železniční přejezd – ulice Pod Kosířem
Rada města Prostějova po projednání 

rozhodla zadat zakázku na akci „Rekon-
strukce PZZ v žkm 2,087 trati Prostějov 

hl. n. – Kostelec na Hané“ – železniční 
přejezd v ul. Pod Kosířem firmě TOMI 
- REMONT, a. s., Přemyslovka 2514/4, 
Prostějov.

Zřízení výdejny stravy  
v ZŠ v Majakovského ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí: 

1. Žádost Školské rady při ZŠ Prostě-
jov, Majakovského 1, o řešení technického 
stavu budovy školy a zřízení výdejny stra-
vy v budově školy a stanovisko PaedDr. 
Františka Říhy, vedoucího odboru školství 
a kultury, k této žádosti.

2. Informace v předmětné záležitos-
ti předložené ing. Antonínem Zajíčkem, 
vedoucím odboru výstavby.

Vývoj počtu tříd v základních školách
Rada města Prostějova po projednání 

vzala na vědomí informaci o vývoji počtu 
tříd v základních školách v Prostějově. 

Zřízení kotelny v základní a mateřské 
škole v Melantrichově ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila záměr Domovní správy Pros-
tějov s.  r.  o.  vybudovat novou kotelnu 
v budově Základní školy a mateřské školy 
Prostějov, Melantrichova ul.  60.

 Povolení výjimky z počtu dětí  
ve třídách mateřských škol 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila povolit výjimku z počtu dětí ve 
třídě mateřské 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:

- Mateřskou školu Prostějov, Moravská 
ul. 30, příspěvkovou organizaci, ve výši 
26 dětí ve třech třídách pracoviště Morav-
ská ul. 30 a ve výši 25 dětí ve dvou třídách 
pracoviště Raisova ul. 6,

- Mateřskou školu Prostějov, Smetano-
va ul. 24, příspěvkovou organizaci, ve výši 
27 dětí ve třech třídách pracoviště Smeta-
nova ul. 24,

- Mateřskou školu Prostějov, Rumunská 
ul. 23, příspěvkovou organizaci, ve výši 25 
dětí ve dvou třídách pracoviště Rumunská 
ul. 23, ve dvou třídách pracoviště Rumun-
ská ul. 23 – křesťanská MŠ a v jedné třídě 
pracoviště Mozartova ul. 43,

- Mateřskou školu Prostějov, ul. Šárka 
4a, ve výši 27 dětí ve dvou třídách praco-
viště ul. Šárka 4a, ve dvou třídách praco-
viště Dvořákova ul. 5, ve výši 25 dětí ve 
třech třídách pracoviště ul. Libušinka 18 
a v jedné třídě pracoviště Žešov 81,

- Mateřskou školu Prostějov, Partyzán-
ská ul. 34, ve výši 27 dětí ve dvou třídách 
pracoviště Partyzánská ul. 34, ve výši 26 
dětí v jedné třídě pracoviště Partyzánská 
ul. 34, v jedné třídě pracoviště Květná ul. 
4, ve výši 25 dětí v jedné třídě pracoviště 
Květná ul. 4 a ve dvou třídách pracoviště 
ul. A. Krále 16.

Vybavení Azylového centra
Rada města Prostějova po projednání 

uložila Mgr. Jaroslavu Svozilovi, vedou-
címu odboru sociálních věcí, zpraco-
vat žádost vůči Olomouckému kraji ve 
věci bezplatného přenechání vybavení 
Azylového centra v Prostějově, Určická 
101/3124, městu Prostějovu.

Současně schválila bezplatné převzetí 
vybavení Azylového centra v Prostějově, 
Určická 101/3124, městem Prostějov dle 
soupisu uvedeného v příloze důvodové 
zprávy, který tvoří nedílnou součást zápisu 
ze schůze rady.

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 3 000 Kč Svazu letců České 
republiky, odbočce č. 21 Prostějov, na 
péči o vybudovaný Památník českosloven-
ských letců padlých ve 2. světové válce, na 
publikace, video s leteckou tematikou,

2. ve výši 7 000  Kč Muzejní a vlas-
tivědné společnosti v Brně na tiskové 
přípravy „Vlastivědného věstníku morav-
ského“ s příspěvkem k 500. výročí úmrtí 
Matěje Rejska z Prostějova v částce 5 000 
Kč, na monografii „Středověká vesnice na 
Moravě“ (náklady na tisk) v částce 2 000 
Kč,

3. ve výši 15 000 Kč Klubu přátel 
výtvarného umění v Prostějově, Bez-
ručova 254, Kostelec na Hané, na „His-
torii výtvarníků prostějovského regionu“ 
(materiál, tisk), 

4. ve výši 20 000 Kč Ochotnickému 
spolku Divadlo hanácké obce, Vojáčko-
vo nám. 1, na podporu činnosti (kostýmy, 
rekvizity, jevištní dekorace, kulisy, poříze-
ní fotodokumentace, propagace, progra-
my),

5. ve výši 20 000 Kč Hanáckému folk-
lornímu sdružení, Javorová 7, Prostějov, 
na 2. díl publikace „Lidové tance a taneční 
hry z Hané“, na oblastní a krajské soutěž-
ní přehlídky v sólovém zpěvu hanáckých 
lidových písní – postup na celostátní pře-
hlídku ve Velkých Losinách,

6. ve výši 25 000 Kč ing. Bohumi-
lu Moudrému, Brodek u Prostějova, na 
uspořádání soutěže „Zpívající rodina“,

7. ve výši 7 000 Kč Prostějovskému 
klubu pro amatérský film a video, Škol-
ní 4, na podporu činnosti (nájemné, pro-
pagace),

8. ve výši 20 000 Kč Mužskému pěvec-
kému sboru Orlice, Vojáčkovo nám. 1, na 
podporu činnosti (doprava sbormistryně, 
korepetice, kopírování, služby, archiv),

9. ve výši 20 000 Kč Vlastimile Pros-
tějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo 
nám. 1, na podporu činnosti (hospodářské 
a organizační výdaje, noty, obaly, kopí-
rování, propagace, květiny, doprava na 
vybraná vystoupení, ošacení), 

10. ve výši 15 000 Kč Karle Jánové 
– Bušinové, Prostějov, na podporu čin-
nosti dětského lidového tanečního soubo-
ru (nájemné, kostýmy, rekvizity, lektorné, 
údržba krojů, školení, doprava na soutěže 
a vystoupení, kopírování, materiál),

11. ve výši 7 500 Kč Jindřichu Mikla-
sovi, Prostějov,  na upořádání „Živého 
Betlému“ (doprava, hudební produkce, 
pěvecký sbor, nájemné za zvukovou apa-
raturu, údržba kostýmů),

12. ve výši 20 000 Kč Základní umě-
lecké škole Němčice nad Hanou, Komen-
ského nám. 168, na činnost tanečního 
divadla DOTEKY a taneční skupiny RUT 
(materiálně -technické podmínky),

13. ve výši 7 500 Kč Hanáckému sou-
boru písní a tanců KLAS, dětské sekci 
KLÁSEK a KLÁSEČEK, U pivovaru 
123, Kralice na Hané, na podporu činnos-
ti (provozní náklady, obnova a doplnění 
krojového vybavení, rekvizity, technické 
zabezpečení vystoupení, doprava na sou-
středění),

14. ve výši 20 000 Kč Divadelní spo-
lečnosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 
1, na podporu činnosti (výroba kostýmů, 
doplňky, rekvizity, propagace, výroba 
dekorace, nájem),

15. ve výši 20 000 Kč Divadelnímu 
spolku Historia, nám. Spojenců 10, na 
podporu činnosti (výroba kostýmů, doplň-
ky, rekvizity, výroba kulis, propagace, 
nájem),

16. ve výši 3 000 Kč MUDr. Pavlu 
Navrátilovi CSc., Prostějov, na uspořá-
dání výstavy „Co dovede Hloučela“ v pro-
storách Duhy (instalace fotografií, propa-
gace, vernisáž),

17. ve výši 20 000 Kč The Original 
Eintopf Jazz Bandu, Prostějov, na tech-
nické zajištění kulturních akcí (zvučení, 
pronájem osvětlení a hudebních nástrojů, 
materiál),

18. ve výši 20 000 Kč Zdeňku Janá-
lovi, Prostějov, na „Sborník Jiřího Kubě-
ny“ (tisk, foto, redakční práce, příspěvky 
autorů).

Veřejná finanční podpora  
- komise pro mládež a tělovýchovu

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

1. ve výši 15 000 Kč Tělovýchovné 
jednotě Haná Prostějov na podporu čin-
nosti DZP (náklady na bazén, účast na 
soutěžích, pořadatelská činnost),

2.  ve výši 10 000 Kč Tělovýchovné 
jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, na 
školení lyžařských instruktorů a cvičitelů 
veřejné lyžařské školy,  

3.  ve výši 5 000 Kč Ondřeji Kašubo-
vi, Prostějov, na kondiční cvičení a výu-
ku obranných bojových sportů (výstroj, 
výzbroj, cestovné, pronájem tělocvičny 
a cvičebních pomůcek),

4.  ve výši 35 000 Kč Tělocvičné jed-
notě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, 
na opravu a zabezpečení provozu sociální-
ho zařízení na tenisových kurtech,

5.  ve výši 5 000 Kč Sportovnímu klu-
bu Prostějov, Sportovní 1, na mezinárodní 
horolezecké závody ve sportovním lezení 
dětí a mládeže Lanex Cup Prostějov (ceny 
pro závodníky, prostředky pro přípravu 
a čištění stěny).

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 50 000 Kč Senza družstvu, 
chráněné dílně, Tylova 44, na inventář 
jídelny a jídlonosiče,

2. ve výši 30 000 Kč Oblastnímu spol-
ku českého červeného kříže Prostějov, 
Miličova 3, na zřízení ošacovacího stře-
diska,

3. ve výši 50 000 Kč Občanskému 
sdružení „Písničkou ke slunci“, Lidic-
ká 86, na úhradu části nákladů spojených 
s upořádáním 11. Mezinárodního fes-
tivalu pro děti a mládež se zdravotním 
postižením.

Ukázkový projekt bezpečného bydlení 
Rada města Prostějova po projednání 

doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova schválit poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve 
výši 55 000 Kč Společenství vlastníků jed-
notek Martinákova, Martinákova 305/10, 
Prostějov, na vybudování kamerového 
systému s digitálním záznamem obrazu 
pro plášťovou ochranu domu (monitoro-
vání společných prostor).

Veřejná finanční podpora  
- Zdravé město Prostějov

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků kapitoly 10:

1. ve výši 3 000 Kč ZŠ a MŠ Prostě-
jov, Palackého tř. 14, na úhradu nákladů 
spojených s organizací projektu „Motýlí 
křídla“,

2. ve výši 3 000 Kč Českému zahrád-
kářskému svazu, územní radě Prostějov, 
Daliborka 3, na úhradu nákladů spojených 
s výtvarnou soutěží „Můj oblíbený strom“ 
(nákup cen do soutěže).

Veřejná finanční podpora  
na zabezpečení provozu koupaliště 

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova schválit poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 
z fondu rezerv a rozvoje ve výši 200 000 
Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, 
Skálovo nám. 4, na zabezpečení provozu 
koupaliště.

Cyklistická stezka Prostějov – Čelčice
Rada města Prostějova po projednání 

doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova schválit poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova  ve 
výši 1 011 000  Kč na krytí 7,5 % z cel-

kových nákladů akce „Cyklistická stezka 
Prostějov – Čelčice s propojením Bedihošť 
- Hrubčice – II. etapa“.  (Více na straně 3)

Prostějovská zlatá jehla 2006
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rezervy pro rozpočtová opatře-
ní Rady města Prostějova ve výši 50 000 
Kč Střední škole oděvní Prostějov, s. r. o., 
Palackého 150,  na 5. ročník soutěže „Pro-
stějovská zlatá jehla 2006“.

Rozšíření městského  
kamerového systému 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila realizaci projektů prevence kri-
minality „Rozšíření městského kamerové-
ho dohlížecího systému a jeho záznamo-

vého zařízení“ a „Poradenská místnost při 
Policii České republiky, okresním ředitel-
ství Prostějov – 2. etapa“ z rozpočtu města 
Prostějova.                   (Více na straně 1) 

Zimní údržba komunikací 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 4 148 000 Kč na 
zimní údržbu komunikací a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Vánoční výzdoba 
Rada města Prostějova po projedná-

ní  schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 150 tisíc korun na 
vánoční výzdobu a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Oprava hrobů na městském hřbitově 
 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 115 tisíc korun na 
opravu poškozených hrobů na hřbitově 
v Brněnské ulici a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva na havarijní situa-
ce. 

Záměr prodeje částí pozemků  
v k. ú. Krasice na hromadné garáže  

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje částí pozemků  
p. č. 105/2 – orná půda o  výměře cca 650 
m2, p. č. 106/2 – orná půda o výměře cca 
680 m2, p. č. 106/1 – orná půda o  výměře 
cca 650 m2  a p. č. 110/44 – ost. plocha 
o  výměře cca 60 m2,  vše v k. ú. Krasice 
(přesné výměry budou známy po vyhoto-
vení geometrického plánu), a to za těchto 
podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 
min. dle znaleckého posudku (cena obvyk-
lá),  tj. ve výši minimálně 450 Kč/m2, 

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

- kupní smlouva bude uzavřena nej-
později do 60 dnů po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí, kterým bude 
povoleno užívání dvoupodlažního objek-
tu hromadných garáží na částech pozem-
ků p. č. 105/2, p. č. 106/2, p. č. 106/1  
a p. č. 110/44, vše v k. ú. Krasice; pro pří-
pad prodlení kupujícího s uzavřením kupní 
smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kupní 
smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 
50 000 Kč za každý měsíc prodlení, 

- do doby uzavření kupní smlouvy 
bude užívání částí pozemků p. č. 105/2, 
p. č. 106/2, p. č. 106/1 a p. č. 110/44, vše  
v k. ú. Krasice, o celkové výměře   
2 040 m2 kupujícím ošetřeno smlouvou 
o budoucí kupní smlouvě,

- v termínu do 3 let ode dne podpisu 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude 
pravomocně zkolaudována stavba dvou-
podlažního objektu hromadných garáží na 
částech pozemků p. č. 105/2, p. č. 106/2, 
p. č. 106/1 a p. č. 110/44, vše v k.ú. Kra-
sice (v případě archeologického nálezu 
a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta 
pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro 
případ nesplnění této podmínky ze strany 
kupujícího bude ve smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta 
ve výši 50 000 Kč za každý měsíc prodlení 
a v případě, že stavba objektu hromadných 
garáží na částech pozemků p. č. 105/2,  
p. č. 106/2, p. č. 106/1 a p.č. 110/44, vše 
v k.ú. Krasice, nebude v daném termínu 
vůbec zahájena, možnost města Prostějova 
odstoupit od smlouvy,

- kupující   se   ve  smlouvě   o  budoucí   
kupní   smlouvě  zaváže,  že   vlastním   
nákladem   provede  přeložky  inženýr-
ských  sítí  (sdělovacích  kabelů  a  vodo-
vodu) procházejících přes pozemky, které 
budou předmětem převodu,

- součástí  stavby budou pěší komuni-
kace a sadové úpravy v okolí stavby  dle 
podmínek odboru koncepce a rozvoje, 
komunikační napojení bude řešeno v rám-
ci územního řízení,

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

Současně uložila ing. Miroslavu Greplo-
vi, vedoucímu odboru správy majetku měs-
ta, vyzvat přihlášené zájemce o odkoupení 
předmětných  částí pozemků v k. ú. Krasi-
ce  k předložení  nabídky výše kupní ceny 
(forma obálkové metody) s tím, že kupní 
cena bude činit minimálně cenu stanove-
nou dle znaleckého posudku (cena obvyk-
lá), tj. 450 Kč/m2,  a na  základě  přijatých  
nabídek připravit materiál pro schůzi Rady 
města Prostějova.

Výpůjčka části pozemku na výstavbu 
volejbalových kurtů 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila výpůjčku části pozemku  
p. č. 1790/1 – ost. plocha v k. ú. Prostějov 
o výměře 3 050 m2 T.J. Pozemstav Pro-
stějov – Občanskému sdružení, se sídlem 
Krasická 6, na dobu určitou do 31. 12. 
2016, za účelem výstavby 5 volejbalo-
vých kurtů pro T.J. Pozemstav Prostějov 
– Občanské sdružení s tím, že smlouva 
o výpůjčce bude uzavřena okamžitě poté,  
jakmile z pozemku bude odstraněno zaří-
zení staveniště pro výstavbu Městského 
oddechového a sportovního centra Pro-
stějov. Vypůjčitel ponese po celou dobu 
výpůjčky veškeré náklady na provoz 
a údržbu předmětu výpůjčky a volejbalo-
vých kurtů na předmětu výpůjčky.

Výpůjčka nemovitostí  
v areálu velodromu Klubu cyklistů 

Rada města Prostějova po projedná-
ní udělila souhlas s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce objektu občanské vybavenosti 
na pozemku p. č. 5997, stavby velodro-
mu na pozemku p. č. 5999/4,  pozemku 
p. č. 5997 – zastavěná plocha o výměře  
1 135 m2, pozemku 5999/3 – ostatní 
plocha o výměře 5 872 m2, pozemku 
p. č. 5999/4 – ostatní plocha o výměře  
2 112 m2 a pozemku p. č. 5999/5 – ostatní 
plocha o výměře 2 520 m2, vše v k.ú. Pro-
stějov, v Kostelecké ulici, mezi Českým 
Občanským Klubem Cyklistů Prostějov, 
sdružení, se sídlem Prostějov, Úprkova 
16, jako půjčitelem a Klubem cyklistů 
Prostějov, sdružení, se sídlem Prostějov, 
Rejskova 33, jako vypůjčitelem, za úče-
lem provozování sportovní cyklistiky, a to 
na dobu určitou nejdéle do 19. 5. 2018.

Záměr pronájmu nebytových 
prostor ve Svatoplukově ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
revokovala své usnesení ze dne 4. 4.2006, 
kterým schválila pronájem nebytových 
prostor o celkové rozloze 31,93m2 ve Sva-
toplukově ulici č. 2516/59 v Prostějově 
Jarmile Tomáškové.

Současně vyhlásila  záměr pronájmu 
nebytových prostor o celkové rozloze 
31,93m2 ve Svatoplukově ulici č. 2516/59 
v Prostějově, a to za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- 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, Pro-
stějov.

Rada města Prostějova na své 101. schůzi 9. 5. 2006 mimo jiné projednala: 


