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Rada města Prostějova na své 40. schůzi dne 30. 3. 2004 mimo jiné projednala:
Valná hromada obchodní
společnosti Domovní správa
Prostějov, s. r. o.
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., po projednání
vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
Současně schválila:
- výroční zprávu o hospodaření společnosti
za rok 2003,
- zprávu auditora,
- řádnou účetní závěrku,
- hospodářský výsledek společnosti za rok
2003,
- rozdělení zisku podle návrhu jednatele společnosti,
- zprávu statutárního orgánu společnosti
o vztazích mezi propojenými osobami podle
par. 66a Obchodního zákoníku.

Zadávání veřejných zakázek po
vstupu ČR do EU
Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí informace o nové právní úpravě veřejných zakázek účinné dnem vstupu České republiky do Evropské unie.
Současně zrušila dnem 30. 4. 2004 Směrnici
č. 7/2000 Rady města Prostějova, kterou se
upravuje postup při zadávání veřejných zakázek, včetně pozdějších změn a doplňků.
Uložila ing. Lubomíru Balášovi, tajemníkovi MěÚ, předložit na schůzi rady dne 27. 4.
2004 návrh postupu při zadávání veřejných zakázek.

Veřejnoprávní smlouvy
o výkonu přenesené
působnosti v oblasti přestupků
Rada města Prostějova po projednání souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o zajišťování výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků s obcí Pěnčín na
dobu určitou do 30. 6. 2007 dle předloženého
návrhu.

Mimosoudní vyřešení
sporů s obcemi
Rada města Prostějova po projednání souhlasila s mimosoudním vyřešením soudních
sporů vedených s obcemi Klenovice na Hané,
Pivín, Ivaň a Hrubčice ohledně neinvestičních
výdajů vynaložených na žáky z těchto obcí plnících povinnou školní docházku v roce 1998
v ŽS zřízených městem Prostějovem, a to formou uzavření dohody o narovnání s obsahem
dle důvodové zprávy.

Program obnovy
venkova v roce 2004
Rada města Prostějova po projednání pověřila ing. Jana Tesaře, starostu města, ve spolupráci s Miroslavem Pišťákem a Mgr. Vlastimilem Uchytilem, místostarosty města, a ing. Lubomírem Balášem, tajemníkem MěÚ, jednat
s Olomouckým krajem ve věci znění Dohody
o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a obcí s rozšířenou působností městem Prostějov o zajišťování Programu obnovy venkova.

Realizace pěší zóny
na nám. T. G. Masaryka

novala konkurzní komisi ve složení:
předseda:
PaedDr. František Říha, vedoucí odboru
školství a kultury,
členové:
Mgr. Ivana Hemerková, zástupce zřizovatele,
Mgr. Dagmar Raisová, zástupce České školní inspekce,
Mgr. Miroslava Utíkalová, zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Mgr. Marta Zatloukalová, zástupce pedagogických pracovníků,
Lenka Gajdošová, zástupce Rady školy,
PaedDr. Jan Krchňavý, odborník státní správy.

Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel - ředitelka
ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24
Rada města Prostějova po projednání vypsala konkurzní řízení a stanovila požadavky na
obsazení funkce ředitele - ředitelky Základní
školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, příspěvkové organizace.
Současně jmenovala konkurzní komisi ve
složení:
předseda:
PaedDr. František Říha, vedoucí odboru
školství a kultury,
členové:
Božena Sekaninová, zástupce zřizovatele,
Mgr. Dagmar Raisová, zástupce České školní inspekce,
Mgr. Miroslava Utíkalová, zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Mgr. Jana Peková, zástupce pedagogických
pracovníků,
PaedDr. Jan Krchňavý, odborník státní správy.

Návrh na vyřazení uchazeče na
místo ředitele (-ky)
MŠ Prostějov, Šárka 4a
Rada města Prostějova po projednání souhlasila s návrhem konkurzní komise vyřadit
z konkurzního řízení uchazeče, který nesplňuje
podmínky stanovené § 3 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 72/2003 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností při
konkurzním řízení na vybrané funkce v oblasti
školství dle důvodové zprávy.

Stanovisko k návrhu
Cyrilometodějského gymnázia
na využití budovy
Masarykovy ZŠ
Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí stanovisko k návrhu Cyrilometodějského gymnázia Prostějov na využití budovy
Masarykovy základní školy Prostějov předložené PaedDr. Františkem Říhou, vedoucím odboru školství a kultury.

Veřejná
finanční podpora - FTL
Rada města Prostějova po projednání schválila poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 40 000 Kč firmě FTL - First Transport Lines,
a. s., na pokrytí části nákladů spojených s nákupem dvou nízkopodlažních autobusů MHD.

Veřejná finanční podpora
z prostředků komise
životního prostředí

Rada města Prostějova po projednání uložila:
- ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu
odboru dopravy, projednat s DI PČR dopravní
značení v pěší zóně dle návrhu OKR (s výjimkou instalace sloupků) a stanovit dopravní značení do 30. 4. 2004,
- ing. Jaroslavu Štěpaníkovi, vedoucímu odboru komunálních služeb, zajistit realizaci pěší
zóny dle návrhu odboru koncepce a rozvoje
(s výjimkou instalace sloupků) k 30. 6. 2004
a předložit příslušné rozpočtové opatření,
- JUDr. Květě Olašákové, vedoucí odboru
personálního a právního, po právní stránce
upravit návrh pravidel pro vydávání povolení
vjezdu do pěší zóny v Prostějově do vhodné podoby,
- Bc. Janu Nagymu, řediteli Městské policie
Prostějov, připravit ve spolupráci s JUDr. Olašákovou, vedoucí odboru personálního a právního, systém povolování vjezdu do pěší zóny
dle pravidel pro vydávání povolení vjezdu do
pěší zóny v Prostějově do 30. 6. 2004,
- ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru koncepce a rozvoje, informovat o provozu pěší zóny občany a podnikatele, kteří mají v oblasti pěší zóny bydliště nebo místo podnikání.

Umístění specializovaných tříd
Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí informaci vedoucího odboru školství a kultury PaedDr. Františka Říhy o umístění specializovaných tříd dle důvodové zprávy,
Současně souhlasila se zřízením místa školního psychologa v ZŠ Prostějov, Rejskova tř. 4,
na poloviční úvazek.

Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel - ředitelka
ZŠ Prostějov, Rejskova tř. 4
Rada města Prostějova po projednání jme-

Rada města Prostějova po projednání schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (prostředky komise životního prostředí):
1. ve výši 5 000 Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci Držovice, na uspořádání soutěžní výstavy drobných hospodářských
zvířat,
2. ve výši 20 000 Kč ZO Českého svazu
ochránců přírody Oriolus Prostějov, Husovo
nám. 67, na uspořádání akce Den Země 2004
v Prostějově,
3. ve výši 36 000 Kč Českému svazu včelařů, ZO Prostějov, na léčení včelstev proti nebezpečné nákaze varroa destruktor,
4. ve výši 1 600 Kč Základnímu článku Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, Resslova 2, na
akci Brontosauři Prostějovu.

Veřejná finanční podpora
z prostředků kulturní komise
Rada města Prostějova po projednání schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova:
1. ve výši 10 000 Kč Prostějovskému klubu
pro amatérský film a video, Školní 4, na podporu činnosti (nájemné, propagace) a soutěž
„Jaro v Prostějově“ (nákup potřebného materiálu),
2. ve výši 3 000 Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické, U Kalicha 1, na
pravidelnou celoroční činnost pěveckého sboru
EXAUDI (kopírování, materiální vybavení,
provozní režie),
3. výši 20 000 Kč Klubu přátel výtvarného
umění, Prostějov, na materiál, kartony, tisk katalogu,
4. ve výši 10 000 Kč KPŠ SPŠO, Vápenice
1, na nákup materiálu (soutěž mladých módních tvůrců),
5. ve výši 5 000 Kč Jindřichu Miklasovi, Prostějov, na „ŽIVÝ BETLÉM“ (na hudební sku-

pinu, pěvecký sbor, nájem, dopravu zvířete, dopravní obsluhu, spotřební materiál, správní poplatek),
6. ve výši 4 000 Kč PhDr. Miloslavu Čermákovi, CSc., nakladatelství MEMORIA, Olomouc, na vydání dvou čísel: Střední Morava
v roce 2004, vlastivědná revue,
7. ve výši 3 000 Kč Náboženské obci Církve
československé husitské, Demelova 1, na nákup papíru, náplní do kopírky a tiskárny PC,
drobný kancelářský materiál - jedná se o činnost dětského pěveckého sboru,
8. ve výši 20 000 Kč Divadelnímu spolku
Historia, nám. Spojenců 10, na výrobu kostýmů, doplňky a rekvizity, na kulisy a nájem
(„Oživlé kroniky prostějovských spolků na přelomu 19. a 20. století“),
9. ve výši 3 000 Kč Českému zahrádkářskému svazu, územní radě v Prostějově, Daliborka
3, na organizování výtvarných soutěží (propagace), uspořádání výstavky zaslaných prací,
věcné odměny,
10. ve výši 5 000 Kč Cyrilometodějskému
gymnáziu, Komenského 17, na tisk pozvánek,
plakátů (tonery, papíry), fotodokumentaci činnosti (film, zhotovení fotografií),
11. ve výši 20 000 Kč loutkovému divadlu
STAROST na tisk programu k nové inscenaci,
materiál na scénu a kostýmy, energie - zkušebna, ostatní služby a opravy,
12. ve výši 25 000 Kč Kultuře v regionu,
Sportovní 3, na uspořádání festivalu alternativního umění (ART KONTAKT konaný od
11. 6. do 12. 6. 2004), z toho:
- na služby, honoráře, spotřební materiál
15 000 Kč,
- na uspořádání výchovných koncertů pro
prostějovské školy v rámci populární hudby honoráře - 10 000 Kč,
13. ve výši 4 500 Kč Svazu letců ČR, odb.
č. 21, Prostějov, na údržbu a péči o Památník
padlých letců, výzdobu, nákup knih, video s leteckou tematikou,
14. ve výši 20 000 Kč Divadelní společnosti
Moje divadlo, Vojáčkovo náměstí 1, na výrobu
kostýmů, doplňků, rekvizit, dekorace, nájem,
15. ve výši 20 000 Kč mužskému pěveckému sboru Orlice, Vojáčkovo náměstí 1, na činnost sboru.

Veřejná finanční podpora
z prostředků komise
pro výchovu a vzdělávání
Rada města Prostějova po projednání schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova:
1. ve výši 20 000 Kč Klubu přátel při Střední průmyslové škole oděvní, Vápenice 1, na
činnost kroužku Modelová tvorba - kulturní vystoupení, odměny soutěžícím, nákup materiálu,
zajištění technického zázemí,
2. ve výši 15 000 Kč Mgr. Tomáši Jachníkovi, Prostějov, na projekt Mateřinka 2004 - pronájem sálu Národního domu a balíčky pro děti,
3. ve výši 5 000 Kč Speciální mateřské škole, Mozartova 30, na 20. výročí založení MŠ výrobu brožury,
4. ve výši 15 000 Kč Národnímu domu Prostějov, o. p. s., Vojáčkovo nám. 1, na Dny dovednosti - nákup materiálu, propagaci,
5. ve výši 15 000 Kč SVČV Spektrum, Vápenice 9, na celostátní soutěž Paragraf 11/55 pronájem sálu Národního domu,
6. ve výši 11 500 Kč Střednímu odbornému
učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, na Gastroden 2004 - pronájem sálu Národního domu,
7. ve výši 20 000 Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků školství, oblastní
organizační jednotce Prostějov, Studentská ul.
2, na činnost v roce 2004 - blahopřání jubilantům, zájezdy, kulturní akce,
8. ve výši 10 000 Kč Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Prostějov, na rybářské závody, tábor a kroužky pro mládež - na
odměny a rybářské potřeby,
9. ve výši 15 000 Kč Heliosu Mostkovice na
činnost v roce 2004 - na nájem, dopravu, odměny při soutěžích,
10. ve výši 5 000 Kč Esperanto klubu Prostějov, Husovo nám. 85, na činnost v roce 2004
- na nájemné klubovny,
11. ve výši 3 000 Kč Tělocvičné jednotě
Sokol I Prostějov na mikulášskou besídku
pro děti - na vánoční výzdobu a odměny pro
děti,
12. ve výši 5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů v Domamyslicích na dětský den - na ceny,
atrakce, hudbu,
13. ve výši 20 000 Kč Dětskému domovu
a Speciálním školám, Čechy pod Kosířem, na
prázdniny 2004 - na pokrytí nákladů letní rekreace pro děti bez rodičů,
14. ve výši 10 000 Kč Obchodní akademii
Prostějov na 110. výročí založení - na pronájem
sálu Národního domu a propagaci,
15. ve výši 6 000 Kč Náboženské obci
Církve československé husitské v Prostějově, Demelova ul. 1, na biblický kroužek pro
děti - výtvarný materiál a odměny,
16. ve výši 10 000 Kč Jiřímu Tomanovi, Prostějov, na volnočasové aktivity mládeže - odměny pro děti,
17. ve výši 25 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně Prostějov, Vrchlického 5, na
Peer program - výtvarný materiál a odměny studentům,
18. ve výši 15 000 Kč Klubu přátel školy při
ZŠ Prostějov, Majakovského 1, na 120. výročí
založení - pronájem sálu Národního domu, propagaci, zapůjčení techniky,
19. ve výši 25 000 Kč Střednímu odbornému
učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E. Husserla 1, na Den učitelů - přípravu pohoštění a ceny
pro oceněné,
20. ve výši 15 000 Kč Klubu přátel Základní
školy Prostějov, Kollárova ul. 4, v rámci oslav
100. výročí založení školy - na pronájem sálu

Národního domu a tisk almanachu.

Veřejná finanční podpora
z výherních hracích přístrojů
Rada města Prostějova po projednání schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (výherní hrací přístroje):
1. ve výši 5 000 Kč Masarykově společnosti, pobočce Prostějov, Skálovo nám. 4, na činnost (rozvíjení odkazu T. G. Masaryka, připomínání významných historických výročí v souvislosti s odkazem T. G. Masaryka),
2. ve výši 10 000 Kč Československé obci legionářské, Jednotě Prostějov, Kostelecká 17, na
činnost (uchování, rozvíjení a předávání demokratických a humanitních tradic, připomínání
významných dějinných událostí našeho státu),
3. ve výši 30 000 Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, Letecká 3, na činnost (akce
k významným výročím historie výsadkových
jednotek, udržování partyzánského bunkru
v Sečském žlebu, pořádání kulturních akcí pro
členy a rodinné příslušníky).

Veřejná finanční podpora z prostředků komise sociální
a zdravotní
Rada města Prostějova po projednání schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 15 000 Kč sdružení Ochrana nenarozeného života, Sádky 2, na
zajištění a organizaci celorepublikového semináře konaného v Prostějově - ubytování, pronájem, strava, občerstvení.

Cyklostezka v Dolní ulici
Rada města Prostějova po projednání schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 o 300 tisíc Kč na
projektovou dokumentaci na cyklostezku
v Dolní ulici a současně se o stejnou částku snižuje rezerva Rady města Prostějova.

Příprava na výstavbu
bytových jednotek v lokalitě
bývalých Jezdeckých kasáren
Rada města Prostějova po projednání schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 o 300 tisíc Kč na
projektovou dokumentaci dopravního napojení
a inženýrských sítí pro bytové jednotky v lokalitě bývalých Jezdeckých kasáren a současně se
o stejnou částku snižuje rezerva Rady města
Prostějova.

Velodrom - rekonstrukce
sociálního zařízení
Rada města Prostějova po projednání schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 o 250 tisíc Kč na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálního zařízení velodromu a současně se o stejnou částku snižuje rezerva Rady města Prostějova.

Víceúčelová sportovní hala
Rada města Prostějova po projednání schválila rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 o 400 tisíc Kč na
projektovou dokumentaci - víceúčelová sportovní hala - a současně se o stejnou částku snižuje rezerva Rady města Prostějova.

Obchodní veřejná soutěž
na pojištění majetku
a odpovědnosti města Prostějova
- vyhlášení podmínek
Rada města Prostějova po projednání
schválila podmínky pro vyhlášení obchodní
veřejné soutěže podle § 3 a násl. zákona
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějova.
Současně uložila Bc. Radimu Cardovi, vedoucímu finančního odboru MěÚ v Prostějově, zajistit zveřejnění podmínek obchodní
veřejné soutěže v Obchodním věstníku a na
centrální adrese a zajistit veškeré další kroky
zadavatele vyplývající ze zákona o zadávání
veřejných zakázek.

Sociální ubytovna
Kostelecká 17 - změna statutu
Rada města Prostějova po projednání schválila zrušení současné sociální ubytovny v Kostelecké ulici 17 a stanovení nového statutu
„Ubytování hotelového typu“, zavedení uvedeného nového statutu pro současnou sociální
ubytovnu pro matky s dětmi (ve třech patrech)
se zachováním současného specifického členění bytových jednotek.

Obchodní veřejná soutěž
na zajištění veřejně prospěšných
služeb - vyhlášení podmínek
Rada města Prostějova po projednání schvá-

lila podmínky pro vyhlášení obchodní veřejné
soutěže podle § 3 a násl. zákona č. 199/1994
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění veřejně prospěšných služeb pro město a jeho obyvatele.
Současně uložila ing. Jaroslavu Štěpaníkovi,
vedoucímu odboru komunálních služeb MěÚ,
zajistit zveřejnění podmínek obchodní veřejné
soutěže v Obchodním věstníku a na centrální
adrese a zajistit veškeré další kroky zadavatele
vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

Jmenování komise
pro otevírání obálek
Rada města Prostějova po projednání jmenovala komisi pro otevírání obálek v rámci vyhlášené obchodní veřejné soutěže „Zajištění
veřejně prospěšných služeb pro město a jeho
obyvatele“ ve složení:
1. Bc. Alois Mačák, místostarosta města,
2. ing. Tomáš Blumenstein, člen Zastupitelstva města Prostějova,
3. JUDr. Květa Olašáková, vedoucí právního a personálního odboru MěÚ v Prostějově,
4. Bc. Radim Carda, vedoucí finančního odboru MěÚ v Prostějově,
5. ing. Jaroslav Štěpaník, vedoucí odboru komunálních služeb MěÚ v Prostějově,
6. ing. Miroslav Grepl, vedoucí odboru správy majetku města MěÚ v Prostějově,
Současně uložila ing. Jaroslavu Štěpaníkovi,
vedoucímu odboru komunálních služeb, zpracovat „Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise pro otevírání obálek“ po zveřejnění podmínek obchodní soutěže v obchodním věstníku
a na centrální adrese.

Prodloužení platnosti nájemní
smlouvy - HC Prostějov
Rada města Prostějova po projednání schválila prodloužení platnosti smlouvy o nájmu ze
dne 7. 2. 2003 HOCKEY CLUBU PROSTĚJOV, o. s., zastoupenému ing. Robertem Kolářem a Petrem Zlámalem, do 30. 6. 2004 za nájemné v celkové výši 124 000 Kč.

Pronájem bytů
- oprava vlastním nákladem
Rada města Prostějova po projednání schválila předložený materiál a vyhlásila záměr pronájmu obecních bytů na opravu vlastním nákladem nájemce, popř. úhrady závazku váznoucím na bytě, podle přiloženého seznamu.

Záměr prodeje
ZŠ na Husově náměstí
Technické univerzitě
Rada města Prostějova po projednání vyhlásila záměr prodeje objektu ZŠ na Husově nám.
v Prostějově č. p. 2061 na pozemku p. č. 3791
v k. ú. Prostějov, pozemku p. č. 3791 - zastavěná plocha o výměře 2 839 m2 v k. ú. Prostějov
a pozemku p. č. 7948/1 o výměře 1 124 m2
v k. ú. Prostějov Technické univerzitě v Liberci, za účelem zřízení detašovaného pracoviště
fakulty textilní, a to za dohodnutou kupní cenu.

Schválení žadatelů
o pronájem městského bytu
Rada města Prostějova po projednání schválila seznam žadatelů o pronájem městských bytů a ubytoven dle písemného materiálu.

Schválení žadatelů
o pronájem městského bytu
- oprava vlastním nákladem
Rada města Prostějova po projednání
schválila přidělení městských bytů vyžadujících opravu vlastním nákladem nájemce v pořadí žadatelů dle seznamu
uvedeného v písemném materiále.

Záležitosti HC Prostějov
Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí písemné sdělení předsedy HC Prostějov ing. Roberta Koláře ze
dne 27. 3. 2004 s tím, že nepovažuje tento materiál za relevantní vzhledem k důležitosti dané problematiky, neboť neobsahuje potřebné avizované informace.
Současně pověřila ing. Jana Tesaře, starostu města, aby požádal zástupce HC Prostějov o písemné sdělení perspektivy klubu, finančního a personálního zajištění činnosti
HC v sezóně 2004 - 2005 a dalších důležitých
informací potřebných k objektivnímu posouzení této problematiky.

Poskytnutí veřejné
finanční podpory
Rada města Prostějova po projednání schválila poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova ve výši 20 000 Kč Českomoravskému odborovému svazu pracovníků
školství Prostějov, Studentská 4, na blahopřání
pro jubilanty, kulturní akce - divadla, přednášky apod.

