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Poskytování nájemních bytů azylantům
Rada města Prostějova po projednání 

vzala na vědomí informaci o postupu při 
řešení problematiky ubytování azylantů ve 
městě Prostějov.

Humanizace sídliště Tylova
Rada města Prostějova po projednání 

vzala na vědomí informaci o aktualizaci 
projektové dokumentace „Humanizace 
sídliště Tylova“.

Nazvučení divadelního sálu  
pro sluchově postižené občany

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 50 tisíc korun na instalaci 
nazvučení divadelního sálu městského 
divadla pro sluchově postižené občany 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Zakoupení topidel  
pro obřadní síň hřbitova

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření v kapi-
tole 50 (správa majetku města) ve výši 
180 tisíc korun na zakoupení topidel pro 
obřadní síň městského hřbitova. 

Elektřinu pro veřejné osvětlení 
a světelnou signalizaci bude dodávat 

společnost MORAVIA ENERGO 

Rada města Prostějova po projednání 
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci veřejné zakázky zadané v ote-
vřeném řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách na „Dodávku elek-
trické energie pro veřejné osvětlení a svě-
telnou signalizaci“ tak, že nejvhodnější 
nabídkou nejlépe splňující kriteria vyme-
zená zadavatelem v otevřeném řízení  je 
nabídka uchazeče: MORAVIA ENERGO 
a. s., se  sídlem Třinec.

Současně pověřila starostu ing. Jana 
Tesaře, aby oznámil vybranému uchazeči 
rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky 
a uzavřel s firmou MORAVIA ENERGO, 
a. s., Smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny oprávněnému zákazní-
kovi. 

Chodníky v ulici J. Lady 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 800 tisíc korun na severní 
obslužnou komunikaci – chodníky v uli-
ci J. Lady a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Vrahovická ulice – komunikace VAHAL 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 200 tisíc Kč na komunikaci 
VAHAL ve Vrahovické ulici a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Chlazení na zimním stadionu 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 350 tisíc Kč na víceúčelo-
vou sportovní halu (strojovna – chlazení) 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Granty na kulturní projekty města 
Prostějova na rok 2007

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila vyhlášení grantů na kulturní 
projekty města Prostějova pro rok 2007 do 
konce roku 2006.

Program kulturních akcí ke 100. výročí 
otevření Národního domu

Rada města Prostějova po projednání 
schválila návrh programu ke 100. výročí 
otevření Národního domu v Prostějově 
skládající se z okruhů:

1. výstavy
2. cyklus prostějovští rodáci
3. místní kultury
4. komorní pořady
5. reprezentativní akce včetně městské-

ho plesu a finálních oslav.

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 7 000 Kč ADŘE Praha , míst-
ní skupině Prostějov, na vystoupení dobro-
volných  spolupracovníků ADRY z místní 
skupiny Prostějov v domovech důchod-
ců a ústavech sociální péče (občerstvení 
a drobné dárky obyvatelům DD a ÚSP),

2. ve výši 8 000 Kč TJ OP PROSTĚ-
JOV, Za Kosteleckou 47, na III. ročník 
Prostějovského poháru vozíčkářů ve stol-
ním tenise,

3. ve výši 20 000 Kč Svazu tělesně 
postižených v ČR se sídlem Praha,  okres-
nímu výboru, Kostelecká 17, Prostějov, 
na dofinancování nájmu a telefonu za rok 
2006,

4. ve výši 10 000 Kč Střední škole, 
Základní škole a Mateřské škole Prostě-
jov, Komenského 10, na částečnou opravu 
nevyhovujících dětských pískovišť,

5. ve výši 17 000 Kč Sjednocené orga-
nizaci nevidomých a slabozrakých České 
republiky, oblastní odbočce, Svatoplukova 
15, Prostějov, na nákup simulačních brýlí 
(11 tisíc Kč) a na úhradu rehabilitačních 
procedur v lázních Skalka (6 tisíc Kč). 

Veřejná finanční podpora  
- komise životního prostředí

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků komise životního prostředí 
ve výši  35 000 Kč Ivanovi Stříteskému 
– SKYFILM, na projekt: „Prostějovské 
parky a stromy (scénář)“. 

Veřejná finanční podpora  
– rozšíření funkcí a služeb webu 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků rezervy pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova ve výši 49 900 Kč 
Lukáši Andrýskovi, bytem Prostějov, na  
8 ks prezentací, na rozšíření funkcí 
a služeb webu.

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 15 000 Kč Loutkovému diva-
dlu „STAROST“ Prostějov na podporu 
činnosti divadla (nájemné),

2. ve výši 15 000 Kč Karlu Novákovi, 
bytem Prostějov, na uspořádání výstavy 
fotografií.

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 7 000 Kč JUDr. Liboru Sala-

jovi, bytem Prostějov, na podporu  spor-
tovní činnosti Tomáše Salaje (na pořízení 
cyklorámu pro dráhovou a silniční cyklis-
tiku),

2.  ve výši 33 000 Kč Pavlu Julínkovi, 
bytem Prostějov, na amatérskou ligu flor-
balu a sálové kopané.

Veřejná finanční podpora  
- projekt Zdravé město

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků kapitoly 10 ve výši 10 000 
Kč Střední zdravotnické škole Prostějov 
na úhradu nákladů spojených s organizací 
projektu Zdravé město – nákup kancelář-
ských potřeb a pomůcek pro výuku první 
pomoci, přípravu testů.

Návrh optimalizace  
vnitřního městského okruhu 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila: 

a) rozšíření stávající smlouvy na zpra-
cování dopravního průzkumu města Pros-
tějova se společností UDIMO spol. s r.o., 
Ostrava,

b) rozpočtové opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 62 (kon-
cepce a rozvoj) o 226 tisíc Kč na „Návrh 
optimalizace vnitřního městského okruhu 
v Prostějově na období pěti let“ a současně 
se o stejnou částku snižuje rozpočet výda-
jů v kapitole 62 na studie, plány, záměry 
a dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Záměr pronájmu parkovacího místa  
– DPS Polišenského 1

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu parkovacího 
místa v domě s pečovatelskou službou 
v Polišenského ulici č. 4380/1 v Prostějo-
vě, a to za těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájem-
níků bytů a nájemců nebytových prostor 
v DPS v Polišenského a Hacarově ulici 
v Prostějově,

- 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, Pro-
stějov.

Schválení pronájmu svislých částí 
sloupů veřejného osvětlení  

ve vlastnictví města

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem svislých částí sloupů 
veřejného osvětlení ve vlastnictví města 
Prostějova, a to části o výšce 2 00 mm 
nad úrovní terénu, v němž je sloup osazen, 
společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., 
za účelem umístění a provozování reklam-
ních poutačů jednotného typu „HORI-
ZONT“ za těchto podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou,

- nájemné bude činit 500 Kč za 1 ks 
realizovaného reklamního poutače ročně, 
minimálně však  20 000 Kč ročně,

- nájemné bude každoročně upraveno 
inflačním koeficientem.

Stavební úpravy  
Wolkerovy ulice - I. etapa

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila výsledek výběrového řízení 
- veřejné zakázky „Stavební úpravy ulice 
Wolkerovy - I. etapa“.

Současně pověřila ing. Jana Tesaře, sta-
rostu města, uzavřením smlouvy o dílo 
s vybraným uchazečem, firmou INSTA 
Prostějov, s. r. o., Kojetínská 2. 

Vyhlášení záměru zadat zpracování 
lesních hospodářských osnov

Rada města Prostějova po projednání 
vydala Nařízení města Prostějova o vyhlá-
šení záměru zadat zpracování lesních hos-
podářských osnov.

Vybavení in-line hřiště  
v Kostelecké ulici

Rada města Prostějova po projednání 
schválila výsledek výběrového řízení na 
Výzvu k podání nabídky na vybavení in-
line hřiště v Kostelecké ul. v Prostějově.

Současně pověřila ing. Jana Tesaře, 
starostovu města, uzavřením smlouvy 
s vybranou fou Mystic Constructions spol.  
s r.  o., se sídlem Praha, za nabídkovou 
cenu ve výši 1 796 900 Kč.

Rada města Prostějova na své 112. schůzi dne 26. 9. 2006 mimo jiné projednala: 

Ing. Lubomír Baláš,
tajemník MěÚ v Prostějově 

Městský úřad v Prostějově je již třetí 
rok zapojen do projektu sebehodnocení 
kvality  činnosti dle metody jednotného 
hodnotícího rámce (tzv. CAF).  Záměrem 
tohoto projektu je nalézt za využití evrop-
ského modelu oblasti, v nichž je žádoucí 
učinit takové změny, které by mohly zlep-
šit kvalitu prováděných činností úřadu 
jak ve vztahu k veřejnosti, tedy občanům, 
tak  také v rámci zdokonalování vnitřního 
chodu organizace i ve vztahu ke všem sub-
jektům, s nimiž úřad přichází v rámci své 
činnosti do kontaktu. 

Díky zapojení do projektu CAF získal 
úřad v loňském roce od  Ministerstva vni-
tra ČR rezortní cenu a může se tak řadit 
k organizacím zvyšujícím kvalitu veřej-
né služby. Letos je úřad do soutěže kva-
lity opět přihlášen a znovu bude usilovat  
o získání ocenění.

V roce 2006 vedení Městského úřadu 
v Prostějově rozhodlo o účasti městského 
úřadu v projektu financovaném z Evrop-
ského sociálního fondu v rámci opatření 
Operačního programu rozvoje lidských 
zdrojů pod názvem „Implementace sys-
tému kvality řízení v podmínkách měst-
ských úřadů v Olomouckém kraji“. 

Účast na tomto projektu přináší mož-
nost získávat nové poznatky především 
na základě spolupráce s jinými úřady 
zařazenými do projektu (Hranice, Koni-
ce, Prostějov, Přerov, Šternberk a Šum-
perk). Pracovní tým z našeho města má 
možnost setkávat se se svými kolegy 
z partnerských měst, srovnávat a kon-
zultovat co nejlepší postupy při poskyto-
vání kvalitních služeb.  Odborný dohled 
a řízení celého projektu má na starost 
firma EDUKOL vzdělávací a poradenské 
sdružení, s. r. o. Partnery jsou Vzděláva-
cí centrum pro veřejnou správu o. p. s. 
a Ministerstvo vnitra ČR.

Projekty řízení kvality 
na Městském úřadě v Prostějově

Sokolská župa prostějovská a Masarykova společnost 
v Prostějově pořádají pod záštitou Města Prostějova 

ve středu 25. října v 17.00 hodin 
v přednáškovém sále Národního domu v Prostějově

vzpomínkovou oslavu 10. výročí položení 
základního kamene k znovuobnovení pomníku 

prezidenta Tomáše G. Masaryka. 

Program: 
4 promítnutí videozáznamu z roku 1996
4 projev známého publicisty Jiřího Ješe z Prahy 
4  hudební vystoupení kvarteta posluchačů kroměřížské 

konzervatoře
4  křest publikace „Pomník T. G. Masaryka v Prostějově“ 

vydané k této příležitosti 
4 vystoupení ženského pěveckého sboru Vlastimila. 

Vstup je volný. 

Za příspěvek 
nevidomým 

dostanete bílou 
pastelku

Dne 16. října proběhne na celém území 
České republiky veřejná sbírka s názvem 
„Bílá pastelka“ . Její výtěžek půjde na 
podporu speciálních výukových programů 
pro nevidomé a slabozraké. Za finanční 
příspěvek obdržíte originální bílou pastel-
ku jako symbol světa nevidomých i jako 
symbol solidarity a dobré vůle.  

Pořadatel sbírky je Sjednocená organi-
zace nevidomých a slabozrakých České 
republiky.

Radniční listy najdete 
na webových stránkách 
města: www.mestopv.cz


