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Svatoplukově ulici č. 1642/3 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.

Vyhlášení záměru pronájmu  
nebytových prostor  

– ulice J. Zrzavého 3975

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 26,71m2 v uli-
ci J. Zrzavého 3975 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.

Vyhlášení záměru pronájmu  
parkovacího místa v domě  
s pečovatelskou službou  

v Hacarově ulici 
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 prostor 
v DPS v Hacarově a Polišenského ulici 
v Prostějově,

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

-  za nabídnuté roční nájemné v mini-
mální výši 6 000 Kč s inflační doložkou,

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

Vyhlášení záměru pronájmu  
nebytových prostor  

– Fanderlíkova ulice 393/38

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila ukončení nájmu nebytových prostor o cel-
kové rozloze 16,87m2 ve Fanderlíkově ulici  
č. 393/38 v Prostějově  Zdeňku Vyroubalovi 
dohodou k 31. 3. 2006.

 Současně vyhlásila záměr pronájmu neby-
tových prostor o celkové rozloze 16,87m2 ve 
Fanderlíkově ulici č. 393/38 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 hra-
cích 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. 

Vyhlášení záměru pronájmu  
nebytových prostor  

- Kostelecká  ulice 4165/17

Rada města Prostějova po projednání 
schválila ukončení nájmu nebytových prostor 
o celkové rozloze 28,7m2 v Kostelecké ulici 
č. 4165/17 v Prostějově s. r. o. D+V Investing 
dohodou k 15. 3. 2006.

 Současně vyhlásila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor o celkové rozloze 28,7m2 v Kos-
telecké ulici č. 4165/17 v Prostějově, a to za 
těchto podmínek:

-  formou neveřejného vícekriteriálního říze-
ní (forma obálkové metody),

-  za nabídnuté roční (měsíční) nájemné  
s inflační doložkou,

-  s vyloučením provozování výherních hra-
cích 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.

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRŮ  
PRONÁJMŮ A PRODEJE

Vyhlášení záměru pronájmu  
a prodeje objektu Husovo nám. 91

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu objektu č. p. 

2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 3791 v k. ú. Prostějov 
společnosti Střední odborná škola pod-
nikání a obchodu, spol. s r. o., se síd-
lem Prostějov, Husovo nám. 2061/91, 
za účelem provozování střední odborné 
školy za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena 
s účinností od 1. 7. 2006 na dobu neurči-
tou s jednoroční výpovědní lhůtou,

- nájemné bude stanoveno ve výši 360 
tisíc Kč ročně a bude placeno ročně pře-
dem,

- nájemné bude každoročně upraveno 
inflačním koeficientem,

- veškeré náklady spojené s užíváním 
předmětného objektu po dobu nájmu 
uhradí nájemce,

- nájemce bude oprávněn přenechat 
předmět nájmu nebo jeho část do pod-
nájmu třetí osobě pouze s předchozím 
souhlasem pronajímatele.

Výpůjčka nebytových prostor  
na Vápenici městské knihovně 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila výpůjčku nebytových prostor 
v prvním nadzemním podlaží objektu 
Vápenice 9 v Prostějově č. p. 2977 na 
pozemku p. č. 5465 v k. ú. Prostějov  
o výměře 181 m2 příspěvkové organizaci 
města Prostějova Městská knihovna Pro-
stějov, příspěvková organizace, se síd-
lem Prostějov, Skálovo nám. 6, za úče-
lem zajištění provozu městské knihovny 
za následujících podmínek:

- doba výpůjčky – neurčitá s jednomě-
síční výpovědní lhůtou,

- vypůjčitel ponese po celou dobu 
výpůjčky veškeré náklady na provoz  
a údržbu předmětu výpůjčky,

- výpůjčka bude provedena for-
mou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce  
č. 2001/16/134 ze dne 2. 7. 2001.

Zajištění ostrahy  
azylového centra 

Rada města Prostějova po projed-
nání schválila smlouvu o zajištění 
ostrahy objektu Občanského sdružení 
sociální pomoci Prostějov – Azylo-
vé centrum, Určická 101,  na dobu 

neurčitou, bezúplatně dle podmínek 
smlouvy.

Vybudování systému varování  
a vyrozumění obyvatel města 

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy 
na dodávku služby zadavatelské činnosti 
v oblasti veřejné zakázky se společnos-
tí Unitender, s. r. o. na investiční akci 
„Vybudování systému varování a vyrozu-
mění občanů města Prostějova“. 

Současně uložila ing. Jiřímu Hudské-
mu, vedoucímu oddělení obrany odboru 
kancelář starosty, zajistit jednání směřující 
k uzavření mandátní smlouvy.

Vypsání veřejné soutěže  
na dodavatele elektrické energie

Rada města Prostějova po projednání 
schválila Zadávací podmínky pro veřej-
nou zakázku na „Dodavatele elektrické 
energie pro veřejné osvětlení a světelnou 
signalizaci“ dle předloženého návrhu. 

Současně pověřila ing. Jana Tesaře, sta-
rostu města, podpisem smlouvy a  plné 
moci se společností  APC Consulting,   
s. r. o.,  se  sídlem v  Přerově,  zastoupenou 
ing. Horstem Goldmannem, jednatelem  
společnosti,  ke všem jednáním a  právním  
úkonům,  které  souvisejí   s  výkonem  
zadavatelských  činností  veřejné zakázky 
„Dodávka elektrické energie pro veřej-
né osvětlení a světelnou signalizaci“ dle 
předloženého návrhu.

Dále jmenovala hodnotící komisi pro 
otevírání obálek s nabídkami a  hodnocení 
nabídek v rámci vyhlášené veřejné sou-
těže ve složení: členové – Mgr. Vlastimil 
Uchytil, Pavel Smetana, Bc. Radim Car-
da, JUDr. Olga Kapplová, Ladislav Kyl-
lar, náhradníci – Mgr. Jiří Snášel, RNDr. 
Alena Rašková, ing. Richard Štrajt, Mgr. 
Milan Cibulka, Patrik Trmač. 

Svěření kompetencí při  
vyměřování odvodů za porušení 

rozpočtové kázně

Rada města Prostějova po projednání 
svěřila Městskému úřadu v Prostějově, 

odboru finančnímu, pravomoc ukládat 
v samostatné působnosti, dle ustanove-
ní § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, odvody do rozpočtu města 
Prostějova za porušení rozpočtové káz-
ně a ukládat povinnost zaplatit v sou-
vislosti s porušením rozpočtové kázně 
příslušné penále a dále provádět veš-
kerá s tím související správní či daňo-
vá řízení včetně vydávání příslušných 
rozhodnutí a provádět veškeré  právní 
úkony nutné k realizaci této svěřené 
působnosti.

Harmonogram  
investičních akcí

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí předložený harmono-
gram investičních akcí.

Současně uložila:
1. ing. Antonínu Zajíčkovi, vedou-

címu odboru výstavby, postupovat při 
realizaci investičních akcí v roce 2006 
v souladu s předloženým harmonogra-
mem,

2. komisi architektury a výstavby 
čtvrtletně vyhodnocovat plnění harmo-
nogramu investičních akcí v roce 2006 
a toto vyhodnocení předkládat radě 
města.

Cyklostezka  
Žižkovo náměstí – Kolářovy sady

Rada města Prostějova po projedná-
ní uložila ing. Karin Kuklová, vedoucí 
odboru koncepce a rozvoje, ve spoluprá-
ci s ing. Antonínem Zajíčkem, vedou-
cím odboru výstavby, učinit kroky pro 
získání dotace z krajského dotačního 
projektu cyklostezek.

Předvolební setkání politických  
stran a politických hnutí

 
Rada města Prostějova po projednání 

doporučila ing. Janu Tesařovi, staros-
tovi města, svolat předvolební setkání 
zástupců politických stran a politických 
hnutí.

Rada města Prostějova na své 95. schůzi 7. 3. 2006 mimo jiné projednala: 

Celkem sedmi sty tisíci korunami pod-
poří i v letošním roce město Prostějov zají-
mavé projekty na poli kultury. O devadesáti 
tisících přitom radní již rozhodli. Rovným 
dílem je rozdělili mezi tři žadatele, z nichž 
jednomu je pouhých osmnáct a druhému jen 
o rok více.  Grantovou komisi však zaujali 
svými projekty zaměřenými na představe-

ní umění prostějovské mládeže a studentů 
natolik, že doporučila radním, aby pro oba 
schválili třicetitisícové kulturní granty. 

O zbývajících 610 tisících korunách roz-
hodnou na dubnovém zasedání zastupitelé. 
Členové grantové komise, kteří posuzovali 
celkem 21 projektů od 17 zájemců o kultur-

ní granty, doporučili poskytnout je dalším 
čtyřem předkladatelům nejlépe ohodnoce-
ných projektů. Ty musely námětově odpo-
vídat čtyřem tematickým okruhům vyhlá-
šeným pro letošní rok. 

„Největší ohlas vzbudilo téma „Předsta-
vení umění prostějovské mládeže a studen-
tů. Z jedenadvaceti projektů mu námětově 

odpovídalo  osm. Členové kulturní komi-
se přitom toto téma navrhli hned ze dvou 
důvodů. Tím prvním je velký ohlas žadatelů 
v uplynulých letech - takže ten letošní nás 
nijak nepřekvapil -  a druhým vysoká úro-
veň předkládaných projektů, které spadají 
do této kategorie,“  uvedl radní a předseda 

kulturní komise ing. Pavel Drmola. „Po šesti 
projektech předložili tvůrci  v rámci dalších 
dvou témat – Knižní medailonky prostějov-
ských osobností a Videodokumenty. Kupo-
divu nejmenší zájem byl o nově vyhlášené 
téma Život města Prostějova ve fotografiích 
roku 2006, které bylo zastoupené jediným 
projektem,“ konstatoval Drmola s tím, 
naději na finanční podporu města mají  
i ti, kteří letos se svými žádostmi u gran-
tové komise neuspěli. „Projekty, které její 
členové nenavrhli na udělení grantů,  jsou 
automaticky postoupeny jako běžné žádos-
ti o veřejnou finanční podporu. Projedná-
vat je bude komise kulturní, která již není 
omezena vypsanými tématy. S ohledem na 
množství žádostí a široké spektrum činností 
však předkladatelé musejí počítat s tím, že 
případná finanční podpora nebude tak štěd-
rá jako v případě grantů,“ objasnil předseda 
kulturní komise. 

Z grantů lze pokrýt maximálně sedmde-
sát procent nákladů na projekt. Zbytek si 
tvůrce, organizátor či pořadatel musí zajis-
tit z vlastních zdrojů.                            

                                           Y. Kadlecová 

O kulturní granty se utkaly více 
než dvě desítky zájemců 

Největší ohlas vzbudilo téma Představení umění prostějovské mládeže a studentů

Kulturní granty schválené Radou města Prostějova: 
Michal Matoušek - 30 tisíc Kč na vytvoření filmu Peníze nebo život - téma Představení umění prostějovské mládeže a studen-

tů

Karel Štulo - 30 tisíc Kč na nahrání CD hudební skupiny Něco Mezi s názvem „Narodil jsem se včera ráno“ - téma Předsta-
vení umění prostějovské mládeže a studentů

Bohuslav Pacholík – 30 tisíc Kč na tisk publikace „Bob Flora fotografie (Prostějov) – téma Knižní medailonky prostějovských 
osobností 

Kulturní granty doporučené ke schválení Zastupitelstvu města Prostějova: 
Jan Pospíšil – 60 tisíc Kč na projekt Život města Prostějova ve fotografiích roku 2006

Josef Milar, reklama CHEOPS – 100 tisíc Kč na knižní medailonek Život a dílo Boba Pacholíka – téma Knižní medailonky 
prostějovských osobností 

Gymnázium Jiřího Wolkera – 150 tisíc Kč na studentské divadlo POINT – téma Představení umění prostějovské mládeže  
a studentů 

ADNOC EUROPE TRADING s. r. o. Prostějov – 300 tisíc Kč na videodokument Místopis prostějovských hostinců a spol-
kových domů – téma Videodokumenty 

Ing. Pavel Drmola,
radní a předseda kulturní komise:  
Projekty, které grantová komise nenavrhla 

na udělení grantů,  jsou automaticky postou-
peny jako běžné žádosti o veřejnou finanční  
podporu.

Sto padesáté šesté výročí narození T. G. 
Masaryka uctili v úterý 7. března na hlav-
ním prostějovském náměstí nejen předsta-
vitelé města, společenských organizací a 
armády, ale i desítky Prostějovanů. Kytice 
k soše prvního československého prezi-
denta položili   také členové Masaryko-
vy společnosti a Sokola, jehož byl T. G. 
Masaryk  členem a velkým propagátorem. 

„V roce 1929 se Masaryk cestou do Pro-
stějova zastavil i ve Smržicích. V té době 
jsem byla ještě dítě, ale toto první setká-
ní s ním  se mi navždy vrylo do paměti,“ 
zavzpomínala členka Sokola I a jednatelka 
Masarykovy společnosti Dagmar Sméka-
lová. „Když Masaryk v září 1951 zemřel, 
poslouchala jsem o jeho smrti relaci vysí-

lanou z Londýna. Bohužel, někdo mě udal 
a já skončila na dva měsíce ve vězení a tři 
roky jsem nesměla učit,“ zavzpomínala 
Dagmar Smékalová na nelehké životní 
období. 

„Když se zakládala Masarykova spo-
lečnost, bylo nás kolem sedmdesáti. Kaž-
dý z nás tehdy přispěl nějakým obnosem 
na první sochu T. G. Masaryka, kterou 
po obsazení republiky odstranili nacisti  
a po válce v roce 1953 komunisti,“ uve-
dl  jeden ze zakládajících členů Masaryko-
vy společnosti Adolf Špringer. Nová socha  
T. G. Masaryka vyrobená podle třetinového 
modelu  původního pomníku stojí na hlavním 
prostějovském náměstí před budovou radnice 
od roku 1998.       Text a foto: Y. Kadlecová

V myslích lidí je Masaryk stále živý 
Prostějované uctili 156. výročí narození T. G. Masaryka


