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Finanční hospodaření města Prostějova 
a jím řízených organizací  

za I. pololetí 2006

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí: 

- zprávu o finančním hospodaření měs-
ta Prostějova a jím řízených organizací za  
I. pololetí roku 2006,

- rozpočtová opatření za I. pololetí 2006 
podléhající na základě usnesení Zastu-
pitelstva města Prostějova (ZMP) ze dne  
20. 12. 2005 dodatečnému schválení ZMP 
při pololetních rozborech hospodaření 
města Prostějova v roce 2006, kterými se 
v rámci schváleného a upraveného rozpoč-
tu zvyšují celkové příjmy a výdaje o část-
ku 19 083 212 Kč, 

- skutečnost, že k zabezpečení úkolů 
roku 2006 a k odstranění zjištěných díl-
čích nedostatků byla přijata na pololetních 
kontrolních dnech k výsledkům hospo-
daření za I. pololetí roku 2006 konkrétní 
opatření na úrovni příspěvkových organi-
zací, jejichž zřizovatelem je město Pros-
tějov, a příslušných odvětvových odborů 
MěÚ v Prostějově.

Dále uložila: 
1. Všem vedoucím odborů MěÚ v Pros-

tějově, správcům kapitol a ředitelům zříze-
ných příspěvkových organizací:

- zajistit čerpání výdajových (náklado-
vých) položek tak, aby nedošlo k jejich 
překročení nad rámec aktuálního rozpočtu 
(finančního plánu) k 31. 12. 2006 a rovněž 
zajistit plnění příjmových položek rozpoč-
tu (finančního plánu).    

2. Všem vedoucím odborů MěÚ v Pros-
tějově, správcům kapitol:

- v průběhu II. pololetí 2006 provádět 
důkladnou měsíční analýzu příjmových 
a výdajových položek a pružně reagovat 
na možné vzniklé disproporce v plnění pří-
jmových a v čerpání výdajových položek 
rozpočtu včasným podáním návrhu na 
jejich úpravu orgánům města prostřednic-
tvím rozpočtových opatření.

Současně doporučila Zastupitelstvu 
města Prostějova:

- k projednání zprávu o finančním hos-
podaření města Prostějova a jím řízených 
organizací za I. pololetí roku 2006,

- schválit rozpočtová opatření za I. polo-
letí 2006 podléhající na základě usnesení 
ZMP ze dne 20. 12. 2005 dodatečnému 
schválení ZMP při pololetních rozborech 
hospodaření města Prostějova v roce 2006, 
kterými se v rámci schváleného a upra-
veného rozpočtu zvyšují celkové příjmy 
a výdaje o částku 19 083 212 Kč tak, jak 
jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 
č. 6.                          (Více na straně 1) 

Výstavba okružní křižovatky  
Brněnská - Okružní

Rada města Prostějova po projednání 
schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku  
z rozpočtu Olomouckého kraje.

Současně pověřila ing. Jana Tesaře, sta-
rostu města, podpisem smlouvy o poskyt-
nutí příspěvku  z rozpočtu Olomouckého 
kraje na akci „Okružní křižovatka Brněn-
ská - Okružní“.  (Více na straně 3) 

Optimalizace vytápění  
na sídlišti Hloučela

Rada města Prostějova při výkonu 
působnosti valné hromady společnos-
ti Domovní správa Prostějov, s. r. o., po 
projednání schválila realizaci optimaliza-
ce vytápění na sídlišti Hloučela dle při-
loženého návrhu.

Černé skládky za Určickou ulicí
Rada města Prostějova po projedná-

ní vzala na vědomí informaci o černých 
skládkách za Určickou ulicí. 

Informace o opravách  
komunikací a chodníků

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o opravách 
komunikací a chodníků.

Současně uložila ing. Jaroslavu Štěpa-
níkovi, vedoucímu odboru komunálních 
služeb zajistit realizaci opravy průjezdné 
komunikace v ulici E. Valenty.

Výstavba parkoviště  
u městského hřbitova

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 250 tisíc korun na projekto-
vou dokumentaci parkoviště u městského 
hřbitova a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova.  

Sběr dat z vodoměrných stanic  
při povodních a mimo ně

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Jiřímu Hudskému, vedoucímu 
oddělení krizového řízení odboru kancelá-
ře starosty, po dohodě s Českým hydrome-
teorologickým ústavem, pobočkou Brno, 
zabezpečit vybavení stanice 3940 Stražis-
ko - Romže přístrojem Fiedler a přenos dat 
a servis stanice smluvně zajistit s ČHMÚ, 
pobočkou Brno.

Pracovní skupina pro řešení  
problematiky městského oddechového 

a sportovního centra 

Rada města Prostějova po projednání 
jmenovala pracovní skupinu pro řešení 
problematiky městského oddechového 
a sportovního centra ve složení ing. Vác-
lav Šmíd, Ivo Slavotínek a Petr Sedláček.

Odstranění části nevyhovujícího 
herního zařízení v lokalitě Hloučela 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 50 tisíc korun na 

odstranění části nevyhovujícího herního 
zařízení v lokalitě Hloučela – u V. Abra-
hámka – a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Veřejná finanční podpora na provoz 
dětského dopravního hřiště

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory ve výši 50 000 Kč Autoklubu 
Prostějov, Bulharská č.1, na pokrytí části 
nákladů spojených s provozem dětského 
dopravního hřiště.

Oplocení sportovní plochy  
u C. Boudy 25 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 

90 (komunální služby) o 219 tisíc korun 
na částečné oplocení sportovní plochy 
u domu C. Boudy 25 a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Veřejná finanční podpora 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rezervy pro rozpočtová opatře-
ní Rady města Prostějova a z prostředků 
odvodů části výtěžků z výherních hracích 
přístrojů: 

1.  výši 50 000 Kč Mužskému pěvec-
kému sboru ORLICE, Vojáčkovo nám. 1, 
Prostějov, na Festival mužských pěvec-
kých sborů,

2. ve výši 50 000 Kč KRASO-bruslení 
Prostějov, Za Kosteleckou 1, na činnost,

3. ve výši 50 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě Haná Prostějov, Brněnská 10, na čin-
nost oddílu fotbalu a dálkové plavání.

Zpráva o hospodaření společnosti 
Domovní správa Prostějov

Rada města Prostějova při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti 
Domovní správa Prostějov, s. r. o., po pro-
jednání vzala na vědomí výsledky hospo-
daření společnosti Domovní správa Pros-
tějov, s. r. o. za 1. pololetí roku 2006 .

Pronájem nebytových prostor  
na Pernštýnském náměstí 4

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 
o celkové rozloze 186,74m2 na Pernštýn-
ském nám. č. 183/4 v Prostějově v pořadí: 

1. Kateřina Menšíková, bytem Prostě-
jov: 

- za účelem provozování kavárny – cuk-
rárny,

- roční nájemné činí 300 000 Kč a bude 
hrazeno od 1. 1. 2007, 

- v nájemní smlouvě bude uvedena tří-
měsíční výpovědní lhůta.

2. HK Jestřábi Prostějov, s. r. o.: 
- za účelem provozování kavárny,
- za roční nájemné ve výši 280 000 Kč.

Vyhlášení záměru pronájmu  
parkovacího místa – Norská ul. 2

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu parkovacího 
místa č. 1 v Norské ulici č. 4243/2 v Pros-
tějově, a to za těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájemní-
ků bytů v Norské ulici č. 2 v Prostějově,

- 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.

Změna nájemce nebytových prostor  
ve  Svatoplukově ulici 15

Rada města Prostějova po projednání 
schválila změnu v osobě nájemce neby-
tových prostor ve Svatoplukově ulici  
č. 598/15 v Prostějově z: Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR se sídlem Karlín-
ské nám. 12, Praha, na: Rehabilitační cen-
trum Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
se sídlem Svatoplukova 2598/15, Prostě-
jov, zastoupené Květoslavou Špičákovou, 
bytem Prostějov. 

Pronájem částí sloupů  
veřejného osvětlení 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem svislých částí sloupů 
veřejného osvětlení ve vlastnictví města 
Prostějova, a to části o výšce 2 000 mm 
nad úrovní terénu, v němž je sloup osazen, 
společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., 
se sídlem Prostějov, za účelem umístění 
a provozování 40 ks reklamních poutačů 
jednotného typu „HORIZONT“ za těchto 
podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou od 1. 9. do 30. 9. 2006,

- nájemné bude stanoveno ve výši 4 000 
Kč za sjednanou dobu nájmu a bude zapla-
ceno před uzavřením nájemní smlouvy.

 Současně vyhlásila záměr pronájmu 
svislých částí sloupů veřejného osvětle-
ní ve vlastnictví města Prostějova, a to 
části o výšce 2 000 mm nad úrovní teré-
nu, v němž je sloup osazen, společnosti 
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., se sídlem 
Prostějov, za účelem umístění a provozo-
vání reklamních poutačů jednotného typu 
„HORIZONT“ za těchto podmínek:

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

- nájemné bude každoročně upraveno 
inflačním koeficientem.

Prodloužení smluv o výpůjčce  
nemovitostí Českému Občanskému 

Klubu Cyklistů Prostějov 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila prodloužení platnosti smluv 
o výpůjčce nemovitostí uzavřených s Čes-
kým Občanským Klubem Cyklistů Pro-
stějov, sdružení, se sídlem Úprkova 16, 
Prostějov, a to:

- smlouvy o výpůjčce ze dne 19. 5. 2003 
na bezplatné užívání stavby velodromu 
umístěné na pozemku p. č. 5999/4 v k. ú. 
Prostějov, za účelem provozování sportov-
ní cyklistiky,

- smlouvy o výpůjčce ze dne 21. 12. 
2005 na bezplatné užívání budovy na 
pozemku p. č. 5997, pozemků  p. č. 5997 
o výměře 1 135 m2, p. č. 5999/3 o výměře 
5 872 m2 , p. č. 5999/4 o výměře 2 112 
m2  a p. č. 5999/5 o výměře 2 520 m2, vše  
v k.ú. Prostějov, za účelem provozování 
sportovní cyklistiky.

Smlouvy budou uzavřeny na dobu urči-
tou do 31. 12. 2021 s rozvazovací podmín-
kou pro případ nezískání dotace od ČSTV 
na zahájení rekonstrukce cyklistického 
oválu v termínu do 31. 12. 2008.

Bezúplatný převod obrazů z majetku 
města Prostějova obci Smržice

Rada města Prostějova po projednání 
schválila bezúplatný převod dvou obrazů 
s názvy „Kosíř“ a „Smržice“ (akvarely, 
signatura: Zárecká) umístěných v objektu 
KaSC v Prostějově obci Smržice.

Rada města Prostějova na své 109. schůzi dne 29. 8. 2006 mimo jiné projednala:

M Ě S T O   P R O S T Ě J O V

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje v souladu s ustanovením  
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  

a o změně některých zákonů

 výběrové řízení na obsazení pracovní funkce

vedoucí právního oddělení
na Odboru právním a personálním

Městského úřadu v Prostějově
Vznik pracovního poměru vedoucího úředníka je podmíněn splněním předpokladů 
dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn. že 
vedoucím úředníkem se dle tohoto zákona může stát:

n  fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt   

n dosáhla věku 18 let
n je způsobilá k právním úkonům
n je bezúhonná
n ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
4  vysokoškolské vzdělání ve studijním programu PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA, 

OBOR PRÁVO
4 praxe v oboru a znalost právního řádu ČR podmínkou 
4 morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
4 znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, právní informační software)
4 spolehlivost, flexibilita           
4 schopnost vysokého pracovního nasazení, odolnost vůči stresu
4  splnění předpokladů pro výkon některých funkcí podle zákona č. 451/1991 Sb. 

(lustrační osvědčení).

Přihláška  musí obsahovat tyto náležitosti:
4  jméno, příjmení a titul uchazeče,  datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
4  životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbor-

ných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
4  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních přísluš-

níků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením,

4 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení:
n platové zařazení v platové třídě 11, dle stávajících platových předpisů.

Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „VŘ – vedoucí právního oddělení na 
OPP“ do 15. 9. 2006 na adresu: Městský úřad v Prostějově, odbor právní a perso-
nální, nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov nebo podat osobně v uzavřené 
obálce přímo na podatelně městského úřadu na uvedené adrese. 
Bližší informace o pracovním místě podá JUDr. Květa Olašáková, vedoucí odboru 
právního a personálního – tel. č. 582 329 123.

Předpokládaný nástup od 2. 1. 2007.


