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Schválení úvěrové smlouvy

Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné
hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostě-
jov, s. r. o., po projednání schválila uzavření úvěrové
smlouvy Domovní správou Prostějov, s. r. o., na realiza-
ci investice „Zásobování teplem v lokalitě Dolní, Okruž-
ní, Šárka“ ve výši do 30 mil. Kč dle předloženého návr-
hu.

Revokace usnesení ze 
7. 4. 2004 (jmenování ředitelky MŠ

Prostějov, Šárka 4a)

Rada města Prostějova po projednání revokovala

usnesení ze dne 7. 4. 2004 (jmenování ředitelky ZŠ Pro-
stějov, Šárka 4a).

Žádost o udělení souhlasu 
se jmenováním ředitelky 
MŠ Prostějov, Šárka 4a

Rada města Prostějova po projednání schválila žádost
o udělení souhlasu Krajskému úřadu Olomouckého kra-
je ke jmenování Ivety Bittnerové do funkce ředitelky
Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvkové or-
ganizace.

Současně uložila PaedDr. Františku Říhovi, vedou-
címu odboru školství a kultury, požádat Krajský úřad
Olomouckého kraje o udělení souhlasu ke jmenování
ředitelky dle předchozího odstavce tohoto usnesení.

Rada města Prostějova na své 41. schůzi 
dne 7. 4. 2004 mimo jiné projednala:

Rada města Prostějova na své 42. schůzi
dne 20. 4. 2004 mimo jiné projednala:

Veřejná finanční podpora

Rada města Prostějova po projednání schválila poskyt-
nutí veřejné finanční podpory:

1. ve výši 50 000 Kč Tělovýchovné jednotě Haná Pro-
stějov na podporu činnosti (pronájem bazénu, pronájem
hřiště a sociálního zázemí, rozhodčí),

2. ve výši 40 000 Kč Sportovnímu klubu Elán Prostě-
jov, Kostelecká 366, na projekt „Hanácká volejbalová li-
ga smíšených družstev“ (pronájem haly Sportcentra),

3. ve výši 10 000 Kč Okresnímu sdružení Českého
svazu tělesné výchovy, Česká 15, na podporu činnosti
Okresního fotbalového svazu (pronájmy, ceny a odmě-
ny, odměna rozhodčím, pitný režim),

4. ve výši 50 000 Kč SOŠ, SOU a učilišti oděvnímu,
s. r. o., Palackého 150, na III. ročník odborné soutěže
„Prostějovská zlatá jehla 2004“,

5. ve výši 15 000 Kč Levicovým klubům žen, Lidická
35, na oslavy Mezinárodního dne dětí (doprava, vstupné,
ceny do soutěží) a na dětské vánoční diskohrátky (nájem
sálu, ceny do soutěží, zajištění hudební produkce, miku-
lášská nadílka),

6. ve výši 50 000 Kč Deltaklubu Stichovice na pod-
poru činnosti (pohonné hmoty, instruktor, pojištění, půj-
čovné, propagace, materiální zabezpečení, pořadatelská
služba, úprava letištní plochy),

7. ve výši 15 000 Kč Richardu Paulů, Prostějov, na
hromadný zájezd odboru seniorů klubu českých turistů.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 17. zasedání dne 20. 4. 2004 mimo jiné schválilo:
Revokace části usnesení 

ze dne 24. 2. 2004 
(veřejná finanční podpora 

- rozpočtové opatření)

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání revokovalo usnesení Zastupitelstva
města Prostějova ze dne 24. 2. 2004 v části
rozpočtového opatření.

Současně schválilo rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapito-
le 20 o 6 425 000 Kč na neinvestiční dotace
občanským sdružením, o 280 tisíc Kč na ne-
investiční dotace obecně prospěšným spo-
lečnostem, o 100 tisíc Kč na dary obyvatel-
stvu, o 500 tisíc Kč na neinvestiční dotace
nefinančním podnikatelským subjektům -
právnickým osobám a o 400 tisíc Kč na ne-
investiční dotace občanským sdružením
a současně se o 6 920 000 Kč snižuje neroz-
dělená rezerva pro veřejnou finanční podpo-
ru a o 785 tisíc Kč výtěžek z výherních hra-
cích přístrojů.

Naplnění Fondu 
strategického rozvoje

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšují zdroje Fondu strategického
rozvoje o 10 milionů korun na navýšení
zdrojů Fondu strategického rozvoje pro fi-
nancování strategických zájmů města a sou-
časně se o stejnou částku snižují finanční re-
zervy města - Fond rezerv a rozvoje.

Veřejná finanční podpora

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 100 000 Kč Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, okr. výboru
Prostějov, Kostelecká 17, na zajištění reha-
bilitačních, rekondičních a ozdravných po-
bytů, rehabilitační cvičení a plavání,

2. ve výši 200 000 Kč Sdružení Podané
ruce, Francouzská 36, Brno, na provozní amzdo-
vé náklady Kontaktního centra Želva v Pro-
stějově,

3. ve výši 100 000 Kč Občanskému sdru-
žení „Pomocná ruka“ na pomoc starým,
chronicky nemocným, zdravotně postiže-
ným a handicapovaným občanům, Školní
32, Prostějov, na provozní režie asistenční
služby (nájem, tel. služby, opravy a údržbu
PC), mzdové náklady školních asistentů.

4. ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jednotě
Sokol Vrahovice na přípravu areálu koupa-
liště na sezónu,

5. ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jed-
notě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4,
Prostějov, na zabezpečení provozu kou-
paliště (nátěry, chemická úprava, malo-
vání, chemické rozbory vody, spotřeba
energií),

6. ve výši 60 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě Sokol Čechovice na podporu činnosti
(doprava, startovné, nákup sport. potřeb,
energie, údržba hřiště, zdravot. materiál),

7. ve výši 140 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě OP Prostějov, Kostelecká 47, na pod-
poru činnosti (cestovné, startovné, nájemné,
rozhodčí, materiální zabezpečení, ubytová-
ní, registrace),

8. ve výši 200 000 Kč Atletickému klubu
Prostějov, Sportovní 1, na podporu činnosti
(doprava, startovné, pronájmy, ubytování,
nákup sportovního materiálu, ceny, trenéři),

9. ve výši 65 000 Kč Římskokatolické far-
nosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, z to-
ho: na opravu nátěrů věží kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Prostějově, Brněnská ulice,
v částce 35 000 Kč a na opravu oplocení ka-
ple sv. Andělů Strážných v Prostějově, Má-
nesova ulice, v částce 30 000 Kč,

10. ve výši 48 175 Kč ČSOP - ZO Hlou-
čela, Husovo nám. 67, Prostějov, na realiza-
ci další části projektu - Výchova lesních po-
rostů v biokoridoru Hloučela pro zajištění
všech funkcí lesa - 2004,

11. ve výši 130 000 Kč Ivanu Stříteskému
- SKYFILM, Mozartova 25, na realizaci do-
kumentu „Přírodní park Velký Kosíř“,

12. ve výši 142 000 Kč ČSOP - Regionál-
nímu sdružení IRIS, Husovo nám. 67, na
činnost Ekocentra IRIS,

13. ve výši 300 000 Kč Římskokatolické

farnosti Vrahovice, Majakovského 3, na
opravu kostela ve Vrahovicích,

14. ve výši 90 000 Kč Vilému Abrahám-
kovi, Prostějov, na vybudování nových ve-
řejných toalet v areálu Hloučela,

15. ve výši 299 000 Kč Náboženské obci
Církve československé husitské v Prostějo-
vě, Demelova 1, na opravu fasády, schodů
a oplechování budovy Husova sboru,

16. ve výši 55 000 Kč Květoslavě Šťastné
- Agentuře domácí péče, Finská 9, Prostějov,
na pořízení koncentrátoru kyslíku De Vil-
biss.

17. navýšení neinvestičního příspěvku
příspěvkové organizaci ve výši 60 000 Kč
Sportcentrum - dům dětí a mládeže, Olym-
pijská 4, Prostějov, účelově vázaného na
projekt „Bambiriáda“ (nájem, propagace,
materiál, doprava, osobní náklady a služby),

Rozdělení finančních 
prostředků v rámci Programu
regenerace městské památkové
zóny v Prostějově v roce 2004

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozdělení finančních pro-
středků v rámci Programu regenerace měst-
ské památkové zóny Prostějov v roce 2004
(podíl státu na obnově památkových objek-
tů) podle návrhu komise pro regeneraci
městské památkové zóny takto:

- objekt: zámek, vlastník: město, druh pra-
cí: pokračování v obnově střechy (dvorní
trakt jižního křídla), statické zajištění, stát -
návrh: 200 tisíc Kč,

- objekt: Národní dům, vlastník: město,
druh prací: obnova kamenných prvků, stát -
návrh: 90 tisíc Kč,

- objekt: hradby, vlastník: město, druh
prací: pokračování v obnově hradební zdi,
stát - návrh: 200 tisíc Kč,

- objekt: dům U měsíčka, T. G. M. 5,
vlastník: MUDr. Skula, druh prací: statické
zajištění kleneb I. NP, statické zajištění, stát
- návrh: 30 tisíc Kč,

- objekt: Nový dům, T. G. M. 18, vlastní-
ci: paní Krátká, pan Opletal, druh prací: ob-
nova pískovcového portálu, repase vrat, stát
- návrh: 10 tisíc Kč.

Schválení poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení žadatelům dle přiloženého
seznamu.

Vyhlášení výběrového 
řízení na poskytování 

půjček z účelového 
Fondu rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo vyhlášení výběrového ří-
zení na poskytování půjček z účelového
Fondu rozvoje bydlení na území města
Prostějova v souladu s podmínkami uve-
denými v obecně závazné vyhlášce města
Prostějova č. 20 o vytvoření a použití úče-
lových prostředků z výše uvedeného fon-
du.

Zrušení Obecně závazné 
vyhlášky města Prostějova 

č. 9/2003 o místním 
poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo obecně závaznou vyhlášku,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška
města Prostějova č. 9/2003 o místním po-
platku ze vstupného podle předloženého
návrhu.

Záležitosti HC Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání:

1. chce nadále podporovat hokej v Prostě-
jově,

2. očekává projekt HC Prostějov na zajiš-
tění sezóny 2004/2005,

3. očekává konkrétní návrhy na spolu-
práci HC Prostějov s městem Prostějo-
vem.

Splašková kanalizace 
Vrahovice - Čechůvky, 

Prostějov - zástava nemovitostí

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání revokovalo usnesení Zastupitelstva
města Prostějova ze dne 18. 11. 2003 (zříze-
ní zástavního práva k nemovitostem města
Prostějova k zajištění pohledávek Státního
fondu životního prostředí České republiky
ve výši jím poskytnuté půjčky a dotace na re-
alizaci akce města Prostějova „Splašková
kanalizace ve Vrahovicích - Čechůvkách“).

Současně schválilo zřízení zástavního
práva k objektu č. p. 3974 na p. č. 5395/3,
objektu občanské vybavenosti na p. č.
5395/4, objektu občanské vybavenosti na
p.č. 5395/5, ost. stavebnímu objektu na p.č.
5395/6 a pozemkům p.č. 5395/3 - zastavěná
plocha, p.č. 5395/4 - zastavěná plocha, p.č.
5395/5 - zastavěná plocha, p.č. 5395/6 - za-
stavěná plocha a p.č. 5395/1 - ostatní plocha,
vše v k.ú. Prostějov (MŠ Partyzánská 34) ve
vlastnictví města Prostějova k zajištění po-
hledávky Státního fondu život ního prostře-
dí České republiky ve výši jím poskytnuté
půjčky na realizaci investiční akce města
Prostějova „Splašková kanalizace Vrahovi-
ce - Čechůvky, Prostějov„ spolu s úrokem.

Prohlašuje, že v případě realizace zástav-
ního práva dle výše uvedeného usnesení je
možné přemístit provoz MŠ Partyzánská ji-
nam.

Prostějovská pekárna, s. r. o. 
- žaloba na zaplacení smluvní

pokuty

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole
50 o 560 tisíc Kč na navýšení finančních
prostředků na soudní poplatky a současně se
o stejnou částku snižuje FRR.

Prodej domů ve vlastnictví
města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání souhlasilo s vyhlášením obec-
ného záměru prodeje domů ve vlastnictví
města Prostějova dle přiloženého sezna-
mu.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Zastupitelstvo města Prostějova se usneslo na svém 
řádném zasedání dne 20. 04. 2004 vyhlásit druhé kolo vý-
běrového řízení na poskytování půjček z účelového „Fondu
rozvoje bydlení“ na území města Prostějova v souladu
s podmínkami uvedenými ve vyhlášce č. 20.

Zájemci o poskytnutí půjčky mohou své písemné žádosti
předkládat v termínu do 30 dnů od zveřejnění odborem 
výstavby.

Výběrové řízení na podání žádosti o poskytnutí půjčky
z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Prostějova bude
vyhlášeno v měsíci květnu 2004.

Formuláře žádostí, včetně textu vyhlášky, a podrobné 
informace obdrží zájemci na odboru výstavby, Školní ul. 4,
III. poschodí a v informačním středisku městského úřadu,
nám. T. G. Masaryka 12 - 14.

Informace o FRB, včetně žádostí, jsou také k dispozici na in-
ternetových stránkách města Prostějova www.mestopv.cz
(městský úřad, záležitosti občanů, odbor výstavby).

Hedvika Kovaříková, odbor výstavby MěÚ

Mgr. Marie Javůrková,
vedoucí odboru občanských záležitostí 

MěÚ Prostějov

Ve dnech 11. a 12. června 2004 proběhnou
na území České republiky poprvé volby do
Evropského parlamentu. Právo volit poslan-
ce Evropského parlamentu za Českou repub-
liku má každý občan ČR, který alespoň dru-
hý den voleb dosáhne věku 18 let. Stejné prá-
vo mají i občané jiných členských států
Evropské unie, kteří dosáhnou alespoň druhý
den voleb věku 18 let a budou po dobu nej-
méně 45 dnů před dnem voleb vedeni v evi-
denci obyvatel České republiky.

Každý volič může v těchto volbách hlaso-
vat pouze jednou. Pokud se tedy zapíše do se-
znamu voličů například v ČR, nemůže hlaso-
vat v jiném členském státě EU.

Občan jiného členského státu EU, který
chce hlasovat na území ČR, musí být nejmé-
ně 45 dnů před dnem voleb, to je nejpozději
od 27. dubna, veden v evidenci obyvatel ČR.
Nejpozději do neděle 2. května do 16 hodin
pak musí podat žádost o zápis do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu
u obecního úřadu, v jehož správním obvodu
je veden v evidenci obyvatel. V Prostějově se
tyto žádosti budou podávat na evidenci oby-
vatel městského úřadu v budově radnice na
náměstí T. G. Masaryka. V neděli 2. května
zde bude zajištěn provoz od 8 do 16 hodin.

K žádosti musí volič předložit kopii dokla-
dů osvědčující zápis žadatele v evidenci oby-
vatel, to znamená kopii průkazu o povolení
k pobytu a zároveň čestné prohlášení, ve kte-
rém uvede svoji státní příslušnost, místo poby-
tu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud
veden pro volby do Evropského parlamentu ve
volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve vol-
bách do Evropského parlamentu pouze na úze-

mí České republiky. Městský úřad bude žada-
tele o zápis do seznamu voličů informovat nej-
později 15 dnů před dnem voleb, tedy do 27.
května, o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

Občané našeho města, kteří nemohou volit
ve svém volebním okrsku, mohou volit na vo-
ličský průkaz. Ten jim vydá obecní úřad, v je-
hož správním obvodu jsou hlášeni v evidenci
obyvatel, na základě písemné žádosti. Pokud
volič zašle žádost o vydání voličského průka-
zu poštou, musí být jeho podpis na žádosti
úředně ověřen. Ověřený podpis žadatele o vy-
dání voličského průkazu musí mít i žádost,
kterou příslušnému obecnímu úřadu doručí ji-
ná osoba. Volič může požádat o voličský prů-
kaz i osobně, a to přímo v oddělení evidence
obyvatel Městského úřadu v Prostějově. Se
sepsáním žádosti mu v tom případě pomohou
pracovníci tohoto oddělení. Při přebírání žá-
dosti pracovník ověří totožnost žadatele na-
hlédnutím do platného občanského průkazu
nebo cestovního pasu a pořídí o tom záznam.

Občané mohou o vydání voličského prů-
kazu žádat již nyní. Posledním dnem pro po-
dání žádosti je 27. květen. V tento den musí
být žádost do 16 hodin doručena, ať již píse-
mně nebo osobně, příslušnému obecnímu
úřadu. Ten bude průkazy od tohoto dne pře-
dávat voličům. Těm, kteří si pro voličský
průkaz nepřijdou osobně, jej pracovníci
Městského úřadu v Prostějově zašlou poštou
nebo předají osobě, která se prokáže plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele
o vydání průkazu. Omezením lhůty pro po-
dávání žádostí o vydání voličského průkazu
by se mělo zabránit případnému dvojímu hla-
sování do Evropského parlamentu. Další in-
formace k volbám do Evropského parlamen-
tu je možné získat na webové adrese minis-
terstva vnitra České republiky www.mvcr.cz
- odkaz volby.

Termín voleb do 
Evropského parlamentu se blíží

Kolky koupíte
i v oddělení 

evidence obyvatel
Od 1. 4. 2004 je možné na oddělení evi-

dence obyvatel Městského úřadu v Prostějo-
vě zakoupit kolkové známky v hodnotě 50
Kč nutné k žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Kolkové známky jsou vedeny pouze
v hodnotě 50 Kč a jsou k dispozici pro obča-
ny, kteří budou na oddělení evidence obyva-
tel předkládat žádost o výpis z rejstříku tres-
tů.

Den se složkami
Integrovaného 
záchranného

systému
Dne 7. května od 9 do 14 hodin se v pro-

storách Integrovaného záchranného systé-
mu ve Wolkrově ulici č. 6 uskuteční Den se
složkami IZS, který pořádá Hasičský zá-
chranný sbor, Zdravotnická záchranná
služba, Policie ČR a městská policie. Sou-
částí programu budou ukázky zásahu pyro-
techniků Policie ČR, zadržení a předvede-
ní pachatele, zásahu při vyproštění osoby
z vozidla, zásahu pořádkové jednotky Poli-
cie ČR, slaňování hasičů a výcviku služeb-
ních psů.

V prvním patře budovy budou probíhat
soutěže pro děti. Připraveny zde budou
i ukázky techniky, výstroje, výzbroje, mě-
ření alkoholu v krvi, městského kamerové-
ho systému a digitálního záznamu a lasero-
vá střelnice. Informační středisko prevence
vám nabídne poradenskou službu.


