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Výtvarná soutěž  
„100 let Národního domu v Prostějově“

Rada města Prostějova po projednání 
jmenovala hodnotící komisi výtvarné sou-
těže „100 let Národního domu v Prostějo-
vě“ ve složení:

Eva Kamzíková
PhDr. Miroslav Macík 
Mgr. Miroslav Chytil 
Mgr. Jana Zikmundová
Kamila Husaříková
PhDr. Miroslav Šmíd
PhDr. Václav Kolář
Miroslav Pišťák
Bohuslav Pacholík
JUDr. Josef Augustin
tajemnice Andrea Burdová, zaměstnan-

kyně odboru kanceláře starosty.
(Více o oslavách stého výročí Národního 

domu a jeho opravách  na stranách 4 – 5)  

Navýšení výdajů v návrhu rozpočtu 
města o peníze na opravy chodníků 

a další víceúčelové hrací plochy 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí návrh rozpočtu města 
Prostějova pro rok 2007 - verze II. dle 
předloženého materiálu.

Současně rozhodla zařadit do návrhu 
rozpočtu další výdaje takto:

a) opravy chodníků do kapitoly 90 
– komunální služby v částce Kč 2 500 000 
Kč,

b) víceúčelové hrací plochy do kapitoly 
90 – komunální služby v částce Kč 2 200 
tisíc Kč.

Dále uložila:
1. správcům kapitol zapracovat do návr-

hu rozpočtu města Prostějova pro rok 2007 
všechny doplňky na základě rozhodnutí 
o doplnění předložené verze II.

2. Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu 
finančního odboru MěÚ v Prostějově, 
předložit doplněný souhrnný návrh roz-
počtu města Prostějova pro rok 2007 jako 
verzi III. k projednání Radě města Prostě-
jova dne 21. 11. 2006.

Před kým si snoubenci  
budou říkat své ano 

Rada města Prostějova po projedná-
ní stanovila podle § 108 odst. 2 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, že níže uvedení členo-
vé Zastupitelstva města Prostějova jsou 
oprávněni užívat závěsný odznak při při-
jímání prohlášení snoubenců o uzavření 
manželství:

RNDr. Alena Rašková,
PhDr. Václav Kolář,
JUDr. Josef Augustin,
Ing. Jaroslav Čížek.

Dotace ze státního rozpočtu v rámci 
Programu regenerace městské 

památkové zóny 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí příspěvků na obnovu 
nemovitých kulturních památek uvede-
ných v Rozpisu účelové dotace poskyt-
nuté městu Prostějov ze státního rozpočtu 
v Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památko-
vých zón v roce 2006:

- kulturní památka: Nová radnice, 
vlastník kulturní památky: Město Pros-
tějov, druh prací: oprava povrchu terasy, 
restaurování květinových žardiniér, část-
ka: 200 tisíc Kč, 

- kulturní památka: Národní dům, 
vlastník kulturní památky: Město Pros-
tějov, druh prací: zádlažba dvora, oprava 
světlíků, částka: 130 tisíc Kč, 

 
- kulturní památka: klášter Milosrd-
ných bratří, vlastník kulturní památky: 
Českomoravská provincie Hospitálského 
řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných brat-
ří, druh prací: rekonstrukce části střechy 

severního křídla kláštera Milosrdných 
bratří, částka: 45 tisíc Kč, 

 
- kulturní památka: kostel Povýšení sv. 
Kříže, vlastník kulturní památky: Římsko-
katolická farnost Povýšení sv. Kříže Pro-
stějov, druh prací: I. etapa opravy a kon-
zervace obnovených venkovních omítek 
kostela, částka: 25 tisíc Kč. 

Veřejná finanční podpora  
- komise pro výchovu a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise  pro výchovu a  vzdělávání 
ve výši 8 000 Kč Českomoravskému odbo-
rovému svazu pracovníků školství, oblast-
ní radě Prostějov, Studentská 2, na činnost 
(zájezdy, dopravu, kulturní vyžití).

Rekonstrukce Mlýnského náhonu 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
40 (životní prostředí) o 68 386 korun na 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
Mlýnského náhonu.

Navýšení prostředků  
na probíhající stavební práce 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 2 500 000 Kč na další opra-
vy Národního domu, o 850 tisíc Kč na 
rekonstrukci komunikace ve Vrchlického 

ulici (předlažbu chodníků) a 1 450 000 
Kč na pokračující rekonstrukci křižovatky 
Brněnská – Okružní (vybudování nového 
vjezdu do bývalého areálu staré nemoc-
nice z ulice Okružní a sanaci neúnosného 
podloží). 

Oprava dlažby před hasičskou  
zbrojnicí v Krasicích 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 11 
(správa a zabezpečení) o 67 tisíc korun na 
opravu dlažby před hasičskou zbrojnicí 
Sboru dobrovolných hasičů Krasice a sou-
časně se o stejnou částku snižuje rezerva 
pro rozpočtová opatření Rady města Pro-
stějova. 

Průtok vody v říčce Brodečka  bude 
monitorovat telemetrická stanice 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 12 
(krizové řízení) o 60 tisíc korun na poříze-
ní automatické telemetrické stanice.

(Český hydrometeorologický ústav 
neplánuje ani po  rekonstrukci stanice 
v Otaslavicích její vybavení automatic-
kou telemetrickou stanicí. Souhlasil však 
s umístěním stanice pořízené městem Pro-
stějovem. Tento měrný profil je důležitý pro 
činnost povodňové komise ORP Prostějov.  
Říčka Brodečka při povodních ohrožuje 
obyvatele v šesti obcích správního obvo-
du ORP Prostějov. Okamžitá data o prů-
tocích na vodním toku jsou velmi důleži-
tá pro rozhodování komise, a to zvláště 
v případech, kdy dochází k naplnění vodní 
nádrže Myslejovice a poté k vyřazení  její 
regulační funkce.

Limnigrafické stanice jsou součástí 
předpovědní a hlásné povodňové služby, 
kterou ve správním obvodu organizují pod-
le zákona 254 / 2001  Sb., § 73,  povodňo-
vé orgány obcí s rozšířenou působností). 

Rekonstrukce smrkové  
aleje na městském hřbitově

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
90 (komunální služby)  o 1 095 000 Kč 
na rekonstrukci smrkové aleje na hřbi-
tově a dále o 55 tisíc Kč na zpracování 
projektové dokumentace a současně se 
o 1 150 000 Kč snižuje rezerva na havarij-
ní situace.  (Více na straně 1)

Pronájem bytů na opravu  
vlastním nákladem

Rada města Prostějova po projed-
nání vyhlásila záměr pronájmu obec-
ních bytů na opravu vlastním nákladem 
nájemce, popř. úhrady závazku váznou-
cím na bytě dle přiloženého seznamu.                                              
 (Více na straně 3) 

Záměr pronájmu parkovacího místa – 
DPS v Hacarově ulici 4343/2

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu parkovacího 
místa v domě s pečovatelskou službou 
v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově, 
a to za těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájem-
níků bytů a nájemců nebytových pro-
stor v domech s pečovatelskou službou 
v Hacarově a Polišenského ulici v Pros-
tějově,

- s předností parkování zdravotně 
postižených nájemníků (průkazy ZTP),

- za nabídnuté roční nájemné v mini-
mální výši 6 300 Kč s inflační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve 
výši 250 Kč v pokladně Domovní správy 
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu nebytových prostor 
v Kostelecké ulici 4165/17

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor č. 724 (kanceláře) o celkové rozlo-
ze 22,25m2 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 žádos-
ti ve výši 500 Kč v pokladně Domovní 
správy Prostějov, s. r. o., Křížkovského 
36/7.

Opona z městského divadla  
poputuje do Smržic 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila prodej původní opony městského 
divadla z majetku města Prostějova TělO-

CVIČNé JEDNOTě  SOKOl SMRŽICE 
za kupní cenu ve výši 3 000 Kč. 

Výpůjčka části bývalé ZŠ na Husově 
náměstí Vysokému učení  

technickému v Brně 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o výpůjčce mezi městem 
Prostějovem jako budoucím půjčitelem 
a Vysokým učením technickým v Brně 
jako budoucím vypůjčitelem ve znění dle 
přílohy.  

 (Více v minulém vydání RL na str. 5) 

Rada města Prostějova na své 1. schůzi dne 7. 11. 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 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.


