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Dokončení první etapy  
rekonstrukce parkoviště  

ve Školní ulici 

 Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 1 000 000 korun na dokonče-
ní první etapy rekonstrukce parkoviště ve 
Školní ulici a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Fond rozvoje bydlení  
- vyhlášení prvního kola výběrového 

řízení na rok 2006

Rada města Prostějova po projednání 
schválila vyhlášení 1. kola výběrového 
řízení pro rok 2006 na poskytování půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení  dle Obec-
ně závazné vyhlášky č. 1/2005 o tvorbě  
a použití účelových prostředků Fondu roz-
voje bydlení města Prostějova.  

                                   (Více na straně 7) 

Fond rozvoje bydlení – schválení 
šestiprocentní úrokové sazby

Rada města Prostějova po projednání 
schválila úrokovou sazbu ve výši 6 pro-
cent na všechny dotační tituly poskyto-
vaných půjček z Fondu rozvoje bydlení  
v roce 2006 dle Obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2005 o tvorbě a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení města 
Prostějova.         (Více na straně 7) 

Žádost o zrušení jednosměrky  
v ulicích Krokova a Mozartova

Rada města Prostějova po projednání 
rozhodla odložit zjednosměrnění ulic Kro-
kova a Mozartova.       (Více na straně 1) 

Výstavba chodníku  
Čechovice – Domamyslice 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 1 400 000 korun na dokon-
čení zahájené části chodníku Čechovice 
– Domamyslice a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Plán oprav chodníků  
a komunikací v roce 2006

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedou-
címu odboru komunálních služeb, před-

ložit radě města aktualizovaný plán oprav 
chodníků a komunikací na rok 2006.

Konkurzní řízení  
na ředitele-ředitelku   

MŠ Prostějov, Rumunská 23

Rada města Prostějova po projedná-
ní vypsala konkurzní řízení a stanovila 
požadavky na obsazení funkce ředitel 
– ředitelka Mateřské školy Prostějov, 
Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace 
dle důvodové zprávy. 

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 50 000 Kč Českému horo-
lezeckému svazu, horolezeckému oddílu 
ADRENALIN, Prostějov, na podporu čin-
nosti oddílu  (výstroj a výzbroj, cestovné, 
vstupné na horolezeckou stěnu, zdravotní 
školení, výcvik na skalách, startovné, pro-
pagační materiál, zabezpečení letní a zim-
ní kondiční přípravy),

2.  ve výši 30 000 Kč Sportovnímu klu-
bu policie Moravan Prostějov, Havlíčkova 
9, na podporu činnosti box oddílu (jízd-
né, stravné, sportovní potřeby, registrační 
poplatky, kancelářské potřeby, odměny 
trenérům, pronájmy, údržba sportovního 
zařízení),

3.  ve výši 50 000 Kč Škole sebeobrany 
Budokan Prostějov, J. Zrzavého 3975, na 
semináře a soutěže (cestovné, startovné, 
školné, ubytování), cvičební pomůcky  
a potřeby, spotřební materiál, podpůrnou 
výživu, rehabilitace,

4.  ve výši 50 000 Kč Aeroklubu Falcon 
Air Prostějov, Letecká 1, na mistrovství 
republiky v parašutismu (jízdné, stravné, 
rozhodčí, medaile, trička, ceny, opakovací 
seskoky, pronájem  techniky na seskoky, 
pronájem letounu),

5.  ve výši 20 000 Kč Odboru Klubu 
českých turistů SENIOR 2000, V. Škracha 
44, Prostějov, na podporu činnosti (cestov-
né),

6.  ve výši 50 000 Kč Svazu vodáků ČR 
– klub 109, Kravařova 1, Prostějov, na 
účast na světovém poháru v Indii (letenky, 
startovné, cestovné).

Veřejná finanční podpora  
- kulturní komise

Rada města Prostějova po projednání 
schválila:

a) poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Prostějova z prostřed-
ků kulturní komise ve výši 20 000 Kč 
JUNÁKU, svazu skautů a SKAUTEK ČR 
– Okresní radě Prostějov, Šmeralova ulice, 
na pronájem divadelního sálu Národního 
domu (Divadelní šestka -  25. 3. 2006),

b) navýšení neinvestičního příspěvku 
z prostředků kulturní komise ve výši 10 
tisíc Kč Základní umělecké škole Vladi-
míra Ambrose v Prostějově, Kravařova 
14, na uspořádání soutěže reportážních 
fotografiích „Prostějov – město módy“  
a „Obchody a obchodníci“.

Veřejná finanční podpora  
- granty 2006

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory (grantu) z rozpočtu města Prostějo-
va: 

1. ve výši 30 000 Kč Michalu Matouš-
kovi, Prostějov, na vytvoření filmu: „Pení-
ze nebo život“,

2. ve výši 30 000 Kč Karlu Štulovi, 
Prostějov, na nahrání CD hudební skupi-
ny Něco Mezi s názvem „Narodil jsem se 
včera ráno“,

3. ve výši 30 000 Kč Bohuslavu Pacho-
líkovi, Prostějov, na tisk publikace „Bob 
Flora  fotografie (Prostějov)“.

 Současně doporučila Zastupitelstvu 
města Prostějova schválit poskytnutí 
veřejné finanční podpory (grantu) z roz-
počtu města Prostějova: 

1. ve výši 60 000 Kč Janu Pospíšilovi, 
Bedihošť, na projekt „Život města Prostě-
jova ve fotografiích roku 2006“,

2. ve výši 100 000 Kč Josefu Milarovi, 
reklama CHEOPS, Prostějov, na  knižní 
medailonek  „Život a dílo Boba Pacholí-
ka“,

3. ve výši 150 000 Kč Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, na stu-
dentské divadlo POINT,

4. ve výši 300 000 Kč ADNOC EURO-
PE TRADING s. r. o., Prostějov, na doku-
ment „Místopis prostějovských hostinců a 
spolkových domů“.       (Více na straně 3) 

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  vzdělává-
ní:

1. ve výši 10 000 Kč Junáku-svazu 
skautů a skautek ČR, středisku „Děti pří-
rody“ Prostějov, Okružní 119, na provoz 
klubovny (nájem, energie),

2. ve výši 30 000 Kč Střednímu odbor-
nému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. 
E. Husserla 1, na organizaci Dne učitelů 
(odměny oceněným, pohoštění),

3. ve výši 12 000 Kč Střednímu odbor-
nému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. 
E. Husserla 1, na Gastroden 2006 (proná-
jem Národního domu), 

4. ve výši 1 000 Kč Střednímu odbor-
nému učilišti obchodnímu Prostějov, nám.  
E. Husserla 1, na tradiční vánoční výstav-
ku (ceny pro vítěze),

5. ve výši 8 000 Kč Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska, okresnímu 
sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, 
na výchovu dětí v požární ochraně (ceny 
dětem),

6. ve výši 4 500 Kč Sboru dobrovol-
ných hasičů Domamyslice na Dětský den 
v Domamyslicích na Splávku (ceny dětem, 
atrakce, hudba),

7. ve výši 3 000 Kč Hanáckému klubu 
plastikových modelářů Prostějov, sídliště 
Svornosti, na ceny pro vítěze soutěží dětí,

8. ve výši 10 000 Kč Kiwajunior Pro-
stějov, Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, 
na projekt Kiwanis Panenka (nákup šicího 
materiálu) – panenky pro děti v nemocni-
ci,

9. ve výši 10 000 Kč Kiwajunior Pros-
tějov, Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, na 
pronájem prostor Národního domu.

Veřejná finanční podpora  
- komise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí  veřejné finanční  
podpory z rozpočtu  města   Prostějova 
z prostředků komise sociální a  zdravotní 
ve výši 25 000 Kč Svazu  důchodců ČR,  
sídlo ústředí  Wuchterlova 5,  Praha 6,  
místní  organizace Prostějov,  Kazín 2, na  
nájem přednáškového sálu,  na  zajištění  
zájezdů a výletů  (doprava a vstupné).

Zkušební provoz zařízení  
na monitorování  

průjezdu aut na červenou 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila použití finančních prostřed-
ků kapitoly 41 (doprava) v celkové výši   
35 700 Kč na úhradu zkušebního provozu 

měřícího zařízení pro monitorování jízdy 
vozidel na červenou.

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRŮ  PRODEJE 

Vyhlášení záměru prodeje  
vybraných objektů bydlení

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr prodeje následujících 
nemovitostí ve vlastnictví města:

- objektu bydle-
ní č. p. 2048 (Dolní 
85 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 3767  
a pozemků p. č. 3767 
- zastavěná plocha  

o výměře 317 m2 a p. č. 3768 - zahrada  
o výměře 422 m2, vše v k. ú. Prostějov,

- id. 1/4 objektu 
bydlení č. p. 3054 
(Havlíčkova 37 v Pro-
stějově) na pozemku 
p. č. 5596 a  id. 1/4 
pozemku p. č. 5596 

- zastavěná plocha o výměře 346 m2, vše 
v k.ú. Prostějov,

- objektu bydlení 
č. p. 2983 (Partyzán-
ská 8 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 5476  
a pozemku p. 
č. 5476 - zasta-

věná plocha o výměře 508 m2, 

- objektu bydlení  
č. p. 1491 (Tetín 
4 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 2727 
a pozemků p. č. 2727 
- zastavěná plocha  

o výměře 290 m2 a p. č. 2728 - zahrada  
o výměře 126 m2, vše v k. ú. Prostějov,

- objektu bydlení  
č. p. 1010 (Žeranov-
ská 30 v Prostějově) 
na pozemku p. č. 1625 
a pozemku p. č. 1625 
- zastavěná plocha  
o výměře 524 m2, vše 

v k .ú. Prostějov,

- objektu bydlení č. 
p. 2272 (Husovo nám. 
49 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 4117 a 
pozemku p. č. 4117 
- zastavěná plocha o 

výměře 385 m2, vše v k. ú. Prostějov,

- objektu bydlení č. 
p. 2066 (Husovo nám. 
56 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 3798 a 
pozemků p. č. 3798 
- zastavěná plocha o 

výměře 232 m2 a p. č. 3799 - zahrada o 
výměře 226 m2, vše v k. ú. Prostějov,

- objektu bydlení č. 
p. 1992 (Ječmínkova 
23 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 3648  
a pozemků p. č. 3648 
- zastavěná plocha  

o výměře 153 m2 a p. č. 3649 - zahrada  
o výměře 87 m2, vše v k. ú. Prostějov,

- id. 3/5 objektu byd-
lení č. p. 1678 (Sádky 
18 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 3020  
a id. 3/5 pozemků p. č. 
3020 - zastavěná plo-
cha o výměře 170 m2 a 

p. č. 3021 - zahrada o výměře 88 m2, vše 
v k. ú. Prostějov,

- objektu bydlení 
č. p. 2989 (Rejsko-
va 8 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 5486 a 
pozemků p. č. 5486 
- zastavěná plocha  
o výměře 279 m2  

a p. č. 5487 - zahrada o výměře 271 m2, 
vše v k. ú. Prostějov,

a to formou neveřejného vícekriteriálního 
výběrového řízení (forma obálkové sou-
těže) za nabídnutou kupní cenu, přičemž 
budou splněny následující podmínky: 

-  v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným nemovitostem,

-  náklady na zpracování znaleckých 
posudků a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu práv 
do katastru nemovitostí uhradí kupující,

-  z důvodu záměru prodeje nebudou 
na převáděným nemovitostech provádě-
ny opravy z prostředků města Prostějova 
s výjimkou havarijních oprav.

Vyhlášení záměru prodeje garáže  
v ulici Šafaříkova

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje stavby garáže 
v ulici Šafaříkova na pozemku p. č. 
5362/15 v k. ú. Prostějov a pozemku p. 
č. 5362/15   - zastavěná plocha o výměře  
61 m2  v k. ú. Prostějov, za kupní cenu min. 
dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 
s tím, že náklady na zpracování znalec-
kého posudku a správní poplatek spoje-
ný s podáním návrhu na povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitos-
tí uhradí kupující.

Vyhlášení záměru prodeje částí 
pozemku v k. ú. Domamyslice

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje šesti částí pozem-
ku p.č. 210/3 – orná půda v k.ú. Domamys-
lice,  každá o výměře cca 965 m2 ( přesné 
výměry budou známy po vyhotovení GP ), 
v ulici Na Blatech, za kupní cenu min. dle 
znaleckého posudku  (cena obvyklá), tj. 
700 Kč/m2, za následujících podmínek:

- kupní ceny budou v plné výši uhrazeny 
před podpisem kupních smluv,

- v kupních smlouvách bude zřízeno 
předkupní právo města Prostějova k převá-
děným částem pozemku jako právo věcné 
na dobu neurčitou tak, že se kupující zava-
zují nabídnout tyto části pozemku v pří-
padě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak 
zcizit  prodávajícímu za cenu rovnající 
se kupní ceně sjednané při převodu částí 
pozemku z vlastnictví města Prostějova 
do vlastnictví kupujících; předkupní prá-
vo bude zrušeno nejdříve po nabytí právní 
moci kolaudačních rozhodnutích, kterými 
bude povoleno užívání staveb rodinných 
domů na převáděných částech pozemku,

- kupující budou povinni provést výstav-
bu rodinných domů na převáděných čás-
tech pozemku včetně pravomocných 
kolaudačních rozhodnutích nejpozději 
do 3 let po uzavření kupních smluv; pro 
případ nedodržení této podmínky bude 
v kupních smlouvách sjednána smluvní 
pokuta ve výši 10 000 Kč za každý měsíc 
prodlení a v případě, že výstavba nebude 
v daném termínu vůbec zahájena, možnost 
prodávajícího od kupních smluv odstou-
pit,

- kupující budou povinni na své náklady 
zajistit výstavbu příjezdové komunikace 
na převáděných částech pozemku,

- správní poplatky spojené s podáním 
návrhů na povolení vkladu práv do kata-
stru nemovitostí a náklady spojené se 
zpracováním geometrického plánu uhradí 
kupující rovným dílem.

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRŮ PRONÁJMŮ 

Vyhlášení záměru pronájmu  
nebytových prostor  
- U spořitelny 157/5

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 38,25m2 v ulici 
U spořitelny č. 157/5 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  

- Svatoplukova ulice 2516/59

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 31,93m2 ve Sva-
toplukově 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.

Vyhlášení záměru pronájmu  
nebytových prostor - Svatoplukova 

ulice 1642/3

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor o celkové rozloze 16,69m2 

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


