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Změna pravidel pro přijímání, evidenci 
a vyřizování stížností

Rada města Prostějova po projednání 
rozhodla změnit s účinností od 1. 4. 2006 
Směrnici č. 1/2005, kterou se stanoví pra-
vidla pro přijímání, projednávání a vyři-
zování stížností, připomínek a podnětů 
osob a intervencí veřejného ochránce práv 
podle předloženého návrhu. Úplné znění 
směrnice č. 1/2005 tvoří nedílnou součást 
zápisu. (Více v příštím čísle)

Pravidla pro výdej věcných darů 
občanům u příležitosti životních jubileí

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pravidla pro výdej věcných darů 
u příležitosti životních jubileí občanů měs-
ta Prostějova, který zajišťuje Duha  - Kul-
turní klub u hradeb v Prostějově, příspěv-
ková organizace, dle důvodové zprávy.

Nařízení města Prostějova – tržní řád 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila nařízení města Prostějova, 
kterým se vydává tržní řád dle písem-
ného materiálu se změnou dle diskuse.                                
� (Více v příštím čísle)
�

Řešení  problematiky městské tržnice

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí  informaci k problemati-
ce městské tržnice.

Současně uložila ing. Karin Kuklové, 
vedoucí odboru koncepce a rozvoje, zpra-
covat studii případného využití plochy ve 
Vodní ulici.                                                          

Návrh úprav parteru  
na Pernštýnském náměstí

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí posouzení návrhu úprav 
parteru Pernštýnského náměstí.

Výstavba parkovišť u městského 
hřbitova v Brněnské ulici

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Karin Kuklové, vedoucí odbo-
ru koncepce a rozvoje,  ve spolupráci s ing. 
Miroslavem Greplem, vedoucím odboru 
správy majetku města, a ing. Antonínem 
Zajíčkem, vedoucím odboru výstavby, 
zajistit studii parkoviště za městským 
hřbitovem v lokalitě označené č. 4 a č. 5 
a kvalifikovaný odhad nákladů na výkupy 
pozemků a realizaci parkovišť.                                                                                       

Nový člen osadního výboru  
ve Vrahovicích 

Rada města Prostějova po projednání 

doporučila Zastupitelstvu města Pro-
stějova určit členem osadního výboru 
v části města Vrahovice Naděždu Šindle-
rovou, bytem M. Alše 16, Prostějov.

Osadní výbor Vrahovice  
– návrh využití pozemku  

v k. ú. Čechůvky na dětské hřiště 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí žádost skupiny obča-
nů z části Čechůvky, kteří se obrátili 
na Osadní výbor Vrahovice s prosbou 
iniciovat jednání v Radě města Prostě-
jova týkající se určení využití pozemku �
p. č. 150/1 v k. ú. Čechůvky.

Současně uložila ing. Karin Kuklo-
vé, vedoucí odboru koncepce a rozvoje,  
předložit na schůzi rady dne 4.  4.  2006 
informaci o možném využití předmětné-
ho pozemku ke zřízení dětského hřiště.

Vybudování teplárny na spalování 
biomasy na území města 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila pořízení nezávislé studie 
posouzení vhodnosti vybudování teplár-
ny na spalování biomasy na území měs-
ta Prostějova s tím, že rada rozhodne 
o výběru zpracovatele studie.

Informační kiosek 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 11 
o 110 tisíc korun na pořízení informační-
ho kiosku a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Valná hromada obchodní společnosti 
Lesy města Prostějova

Rada města Prostějova v působnos-
ti valné hromady obchodní společnosti 
Lesy města Prostějova, s. r. o. po projed-
nání mimo jiné schválila hospodářský 
výsledek společnosti v roce 2005 a roz-
dělení zisku takto:

    - hospodářský výsledek společnosti 
po zdanění: 334 tis. Kč

    - náklady mimo daňový základ: �
306 tis. Kč

    - navýšení provozního kapitálu: �
28 tis. Kč. 

Výše nájemného pro obchodní  
společnost Lesy města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání 
schválila dodatek nájemní smlouvy ze 
dne 27. 1. 1997 o výši nájemného pro 
obchodní společnost Lesy města Prostě-
jova, s.  r.  o. na rok 2006 takto: výše 
nájemného 1,5 mil. Kč.

Valná hromada obchodní společnosti 
Domovní správa Prostějov

Rada města Prostějova  při výkonu 
působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Domovní správy Prostějov, 
s. r. o. po projednání vzala na vědomí 
zprávu dozorčí rady společnosti o pře-
zkoumání řádné účetní závěrky a návrhu 
na rozdělení zisku.

Současně schválila: 
- výroční zprávu společnosti za rok 

2005,
- zprávu auditora, 
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za 

rok 2005, 
- rozdělení zisku podle návrhu jedna-

tele společnosti, 
- zprávu statutárního orgánu společ-

nosti o vztazích mezi propojenými oso-
bami podle par. 66a Obchodního záko-
níku.

Zřízení centra sportu při ZŠ a MŠ 
Prostějov, Palackého tř. 14

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila se zřízením centra sportu při 
školním sportovním klubu Asociace škol-
ních sportovních klubů ČR v Základní 
škole a mateřské škole Prostějov, Palacké-
ho tř. 14.

Jmenování pracovní skupiny  
pro udělení Ceny města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání 

jmenovala pracovní skupinu pro udělení 
Ceny města Prostějova ve složení:

- předseda: ing. Jan Tesař
- členové:  
ing. Pavel Drmola
Miroslav Pišťák
Božena Sekaninová.

Jmenování pracovní skupiny  
pro přípravu pracoviště fakulty VUT

Rada města Prostějova po projednání  
jmenovala pracovní skupinu pro přípravu 
pracoviště fakulty VUT ve složení:

- předseda: ing. Jan Tesař
- členové:  
ing. Tomáš Blumenstein
ing. Petr Čížek
Mgr. Ivana Hemerková
ing. Rudolf Raška 
PaedDr. František Říha
Božena Sekaninová
ing. Michal Šmucr.

Jmenování hodnotící komise soutěže 
o nejkrásnější květinovou výzdobu

Rada města Prostějova po projednání 
jmenovala hodnotící komisi 2. ročníku 
soutěže o nejkrásnější květinovou výzdo-
bu v Prostějově ve složení:

- předsedkyně: Božena Sekaninová, 
místostarostka

- členové:  
ing. Martina Cetkovská, vedoucí  odbo-

ru životního prostředí, 
ing. Karin Kuklová, vedoucí odboru 

koncepce a rozvoje,  
PaedDr. František Říha, vedoucí odboru 

školství a kultury,
RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedou-

cí odboru kanceláře starosty,
tajemnice: ing. Petra Mejzlíková, koordi-

nátora projektu Prostějov-Zdravé město. 

Změny Organizačního řádu  
Městského úřadu v Prostějově

Rada města Prostějova po projednání 
schválila změny Organizačního řádu Měst-
ského úřadu v Prostějově na roky 2005 
a 2006 s účinností od 1. 4. 2006 dle před-
loženého návrhu včetně doplnění dle ing. 
Lubomíra Baláše. Úplné znění organizační-
ho řádu tvoří nedílnou součást zápisu.

Úprava činností oddělení informační 
služby kanceláře starosty

Rada města Prostějova po projednání 
schválila navržený postup a úpravu čin-
ností oddělení informační služby Kance-
láře starosty. 

Současně uložila ing. Lubomíru Balá-
šovi, tajemníkovi MěÚ, informovat členy 
Zastupitelstva města Prostějova na nej-
bližším zasedání.

Realizace metod moderního řízení  
v rámci projektu OlK

Rada města Prostějova po projednání 
schválila realizaci metod moderního řízení 
v rámci projektu „Posílení kapacity míst-
ních a regionálních orgánů při plánování 
a realizaci programů v Olomouckém kraji“ 
včetně dodatku č. 2 Smlouvy o partnerství 
a spolupráci mezi městem Prostějovem 
a Olomouckým krajem.

Současně zmocnila ing. Jana Tesaře, sta-
rostu města Prostějova, k podpisu dodatku 
č. 2 uvedené Smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva  
o projednávání přestupků 

Rada města Prostějova po projedná-
ní souhlasila s uzavřením Veřejnoprávní 
smlouvy o zajišťování výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků 
mezi městem Prostějov a obcí Biskupice na 
dobu určitou do 30.  6.  2007.

Rozvoj Sportcentra – DDM po zřízení 
odloučeného pracoviště na Vápenici 

Rada města Prostějova po projednání vza-
la na vědomí koncepci příspěvkové orga-
nizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže 
Prostějov, Olympijská ul. 4 vytvořenou ředi-
telem Mgr. Ivanem Nedvědem po zřízení 
odloučeného pracoviště na Vápenici č.  9.

Veřejné záchody v Knihařské ulici 

Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o pět tisíc korun 
na dovybavení veřejných záchodů v Kni-
hařské ulici.

Veřejná finanční podpora z prostředků 
komise pro mládež a tělovýchovu

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z prostředků 
komise pro mládež a  tělovýchovu:

1. ve výši 5 000 Kč MVDr. Miloslavu 
Zajíčkovi, bytem Prostějov, na Indiánské 
léto – Cavalo 2006 (odměny soutěžícím 
a rozhodčím, ozvučení, materiál),

2. ve výši 10 000 Kč Davidu Lisické-
mu, bytem Prostějov, na sjezd na divoké 
vodě – závodní činnost (cestovné, pojištění, 
výstroj),

3. ve výši 5 000 Kč Jakubovi Vlčkovi, 
bytem Prostějov, na sjezd na divoké vodě 
– závodní činnost (doprava, ubytování, 
materiál),

4. ve výši 15 000 Kč Okresnímu sdružení 
českého svazu tělesné výchovy, Česká 15, 
Prostějov, na podporu činnosti Okresního 
fotbalového svazu Prostějov (pořádání mlá-
dežnických turnajů ve fotbale),

5. ve výši 15 000 Kč Sportovnímu klubu 
Elán Prostějov, Kostelecká 366, Prostějov, 
na podporu činnosti (pronájmy, ceny),

6. ve výši 5 000 Kč Sportovnímu klubu 
Prostějov, Sportovní 1, na uspořádání  Mezi-
národního šachového turnaje jednotlivců 
Wisconsin Cup, 

7. ve výši 5 000 Kč TJ Kulečník Prostě-
jov, Palackého 25, na podporu činnosti (ces-
tovné),

8. ve výši 4 000 Kč SK ROŠÁDA Prostě-
jov, Melantrichova 18, na podporu šachové 
činnosti (startovné, cestovné, rozhodčí, výu-
ková tabule, obsluha PC),

9. ve výši 10 000 Kč Tělovýchovné jedno-
tě OP Prostějov, Kostelecká 47, na uspořádá-
ní akcí oddílu kanoistiky „Trojboj Hloučela“ 
a  „Memoriál rodiny Albrechtovy“,

10. ve výši 5 000 Kč KRASO-bruslení 
Prostějov, Za Kosteleckou 1,  na krasobrus-
lařské závody „Velká cena města Prostějo-
va“ (nájem ledové plochy),

11. ve výši 20 000 Kč Svazu vodáků ČR 
– klub 109, Kravařova 1, Prostějov, na uspo-
řádání akcí „Mistrovství republiky v raftingu 
– Labe“ a „Mistrovství republiky v raftingu 
– Lipno“,

12. ve výši 15 000 Kč Klubu orientační-
ho běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, 
na  podporu činnosti (startovné, cestovné, 
ubytování),

13. ve výši 15 000 Kč Fakultě tělesné kul-
tury UP Olomouc, tř. Míru 115, na  seminář 
„Aplikace vědeckých poznatků v tenise“ 
(pronájmy, lektoři),

14. ve výši 50 000 Kč Aeroklubu Falcon 
Air Prostějov, Letecká 1, na podporu soutěž-
ních týmů ve skupinové akrobacii (startov-
né).

Veřejná finanční podpora z prostředků 
komise pro výchovu a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z prostředků 
komise pro výchovu a vzdělávání:

1. ve výši 2 500 Kč Občanskému sdružení 
Levicový klub žen Prostějov, Lidická 35, na 
ceny do soutěží „Dětský den“ a „Mikulášská 
besídka“,

2. ve výši 2 000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Prostějov-Vrahovice na ceny pro sou-
těžící,

3. ve výši 4 000 Kč Klubu papírových 
modelářů Delfín Prostějov, Štětovice 103, 
na ceny pro soutěžící „Prostějovský papír 
2006“,

4. ve výši 2 000 Kč Mateřské škole 
a základní škole Jistota, o. p. s., Prostějov, 
Tetín 1, na ceny pro soutěžící děti,

5. ve výši 6 000 Kč Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných 
hasičů Prostějov-Držovice, na „Dětský den“ 
(ceny a atrakce),

6. ve výši 25 000 Kč Gaudeamus o. p. s, 
Prostějov, Kollárova 3, na Studentský majá-
les (ozvučení, pronájem kočáru, skupina his-
torického šermu, pořízení kostýmů),

7. ve výši 2 000 Kč Svazu letců České 
republiky, odbočce č. 21. Prostějov, Máneso-
va 8, na  soutěž modelářů (ceny pro děti),

8. ve výši 10 000 Kč Moravskému rybář-
skému svazu, místní organizaci Prostějov, 
Mánesova 1, na činnost rybářského kroužku 
a ceny do soutěží pro děti.

Veřejná finanční podpora z prostředků 
komise životního prostředí

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z prostředků 
komise životního prostředí:

1. ve výši 19 000 Kč Českému svazu vče-
lařů, základní organizaci Prostějov, na boj 
proti varroáze včel,

2. ve výši 48 000 Kč Českému svazu 
ochránců přírody – Regionální sdružení Iris, 
Husovo nám. 67, Prostějov, na projekt „Péče 
o prostějovské handicapované živočichy“,

3. ve výši 23 000 Kč Českému sva-
zu ochránců přírody, základní organizaci 
Hořepník, Husovo nám. 67, Prostějov, na 
projekt „Ohrožené rostliny střední Moravy-
brožura“,

4. ve výši 30 000 Kč základní orga-
nizaci Českého svazu ochránců přírody 
Hloučela, Husovo nám. 67, Prostějov, 
na projekt „Ptáci biokoridoru Hloučela-
brožura“,

5. ve výši 15 000 Kč MVDr. Miloslavu 
Zajíčkovi CAVALO, bytem Prostějov, na 
projekt „Úprava dětského koutku a výsadba 
živého plotu“.

Záměr výpůjčky pozemku na výstavbu 
volejbalových kurtů 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku 
p. č. 1790/1 – ost. plocha v k. ú. Prostějov 
o výměře 3 050 m2 T.J. Pozemstav Prostějov 
– Občanskému sdružení, se sídlem Krasická 
6, na dobu určitou do 31. 12. 2016 za úče-
lem výstavby 5 volejbalových kurtů pro T.J. 
Pozemstav Prostějov – Občanské sdružení 
s tím, že smlouva o výpůjčce bude uzavře-
na okamžitě poté,  jakmile z pozemku bude 
odstraněno zařízení staveniště pro výstavbu 
Městského oddechového a sportovního cen-
tra Prostějov. Vypůjčitel ponese po celou 
dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz 
a údržbu předmětu výpůjčky a volejbalo-
vých kurtů na předmětu výpůjčky.

Tobogán poputuje do Vlčnova 

Rada města Prostějova po projednání 
rozhodla na základě usnesení Zastupitelstva 
města Prostějova ze dne 14.  2.  2006 o bezú-
platném převodu toboganu obci Vlčnov.

Úprava nájemného z nebytových prostor 
– inflační koeficient

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla s platností od 1. 7. 2006 uplatnit inflač-
ní koeficient 1,019 u nájemného za pronájem 
garáží a parkovacích míst v majetku města 
Prostějova. Současně rozhodla pro rok 2006 
neuplatňovat inflační koeficient u nájem-
ného z pronájmu nebytových prostor, které 
slouží k podnikání a činnosti neziskových 
organizací.

Opravy komunikace v Dolní ulici 
Rada města Prostějova po projednání 

uložila ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucímu 
odboru výstavby, připravit do návrhu rozpoč-
tu stavebních investic na rok 2007. položku 
3. etapa oprav komunikace v ul. Dolní.

Rada města Prostějova na své 96. schůzi dne 21. 3. 2006 mimo jiné projednala: 


