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Prezentace závěrečné zprávy
personálního auditu

Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí výsledky personálního auditu
Městského úřadu v Prostějově a Městské kni-
hovny Prostějov, zpracované formou závě-
rečné zprávy obchodní společností PROFI-
MA EFFECTIVE, s. r. o.

Program obnovy venkova 
v roce 2004 - dohoda

Rada města Prostějova po projednání sou-
hlasila s podpisem Dohody o vzájemné spo-
lupráci mezi Olomouckým krajem a obcí
s rozšířenou působností městem Prostějov
o zajišťování Programu obnovy venkova, a to
pouze za předpokladu respektování úprav
navržených městem Prostějov ze strany
Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Realizace pěší zóny 
na nám. T. G. Masaryka

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la ing. Miroslavu Nakládalovi, vedoucímu
odboru dopravy, připravit ve spolupráci s Bc.
Nagym, ing. Kuklovou, JUDr. Olašákovou
a ing. Štěpaníkem na příští schůzi rady pod-
klady pro řešení pěší zóny podle diskuse.

Zřízení sportovních tříd
se zaměřením na tenis v ZŠ

Prostějov, Melantrichova ulice

Rada města Prostějova po projednání sou-
hlasila se zřízením sportovních tříd se zamě-
řením na tenis v ZŠ Prostějov, Melantricho-
va ulice 60.

Souhlas s odvoláním ředitele
ZŠ Prostějov, Rejskova třída

Rada města Prostějova po projednání
schválila žádost o udělení souhlasu s odvolá-
ním Mgr. Pavla Řezníčka z funkce ředitele
Základní školy Prostějov, Rejskova tř. 4,
příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2004.

Souhlas se jmenováním 
ředitelů základních škol

Rada města Prostějova po projednání
schválila žádosti o udělení souhlasu Krajské-
mu úřadu Olomouckého kraje ke jmenování:

- Mgr. Ivana Pospíšila do funkce ředitele
Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
příspěvkové organizace,

- PaedDr. Michala Kalabise do funkce ředi-
tele Základní školy Prostějov, Rejskova tř. 4,

příspěvkové organizace.
Současně uložila PaedDr. Františku Řího-

vi, vedoucímu odboru školství a kultury, po-
žádat Krajský úřad Olomouckého kraje
o udělení souhlasu se jmenováním ředitelů
v souladu s tímto usnesením.

Hluková studie části 
ulice Okružní

Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí zprávu o pořízení hlukové studie
v ulici Okružní.

Veřejná finanční podpora
- Autoklub Prostějov

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry:

1. ve výši 10 000 Kč Autoklubu Prostějov,
Bulharská č. 1, na pokrytí části nákladů spo-
jených s pořádáním dopravních soutěží pro
děti a mládež.

Veřejná finanční podpora 
- komise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 17 000 Kč Sdružení nájemníků
České republiky, místní organizaci Prostě-
jov, Kostelecká 17, na právní a odborné po-
radny a zajištění seminářů,

2. ve výši 30 000 Kč Fondu ohrožených dě-
tí, pobočce Prostějov, Lidická 86, na pomoc
sociálně slabým rodinám,

3. ve výši 5 000 Kč Dětskému centru 1990,
Olomouc - Topolany, na zajištění péče o kli-
enta s trvalým pobytem ve městě Prostějově
- internát, přípravu ve speciální škole,

4. ve výši 10 000 Kč Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým České republiky, okres-
nímu výboru Prostějov, Třebízského 12, na
vlastivědný a poznávací zájezd do Prahy.

Veřejná finanční podpora 
- komise pro mládež 

a tělovýchovu

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 5 000 Kč Janu Skalíkovi, Prostě-
jov, na Expedici KHAN-TENGRI 2004 (le-
tenky),

2. ve výši 5 000 Kč Tělovýchovné jednotě
Kulečník Prostějov, Palackého 25, na pořá-
dání MR v Jednobandu (ceny),

3. ve výši 5 000 Kč Petru Šiškovi, Štern-
berk, na uspořádání divácky atraktivní akce
v Prostějově - vystoupení v minirampě (pro-
nájem minirampy)

4. ve výši 5 000 Kč Základní organizaci
Demokratické aliance Romů ČR Prostějov,
Partyzánská 8, na uspořádání fotbalového
turnaje romských družstev v Prostějově (ná-
jemné hřiště),

5. ve výši 15 000 Kč Sportovnímu klubu
Prostějov, Sportovní 1, z toho:

- na účast mladého závodníka J. Bureše na
ME v šachu - Turecko (doprava, startovné) 
5 000 Kč,

- na stoleté výročí kopané SK Prostějov
(výstava - pozvánky, materiál, tisk pamět-
ních listů) 10 000 Kč,

6. ve výši 5 000 Kč Musher’s klubu Prostě-
jov, Jasmínova 5, na Plumlovský pulling (ce-
ny, poháry),

7. ve výši 4 000 Kč Okresnímu volejbalo-
vému svazu Prostějov, Česká 15, z toho:

- na „Dohrávku VL ZŠ 2003/2004 - jarní
část“ (ceny, pronájem) 2 000 Kč,

- na „Jarní turnaj smíšených družstev ZŠ“
(ceny, pronájem) 2 000 Kč,

8. ve výši 5 500 Kč Svazu neslyšících a ne-
doslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, na
podporu činnosti (poháry, diplomy, materiál-
ní vybavení, doprava, startovné),

9. ve výši 20 000 Kč Občanskému sdruže-
ní Helios, Budovcova 16, na podporu čin-
nosti (startovné, doprava, pomůcky a vyba-
vení na sport a hipoterapii),

10. ve výši 10 000 Kč Sportovnímu klubu
plavání Taurus, Tylova 79, na podporu čin-
nosti (pronájem bazénu, startovné, doprava),

11. ve výši 50 000 Kč Svazu vodáků ČR,
klubu 109, Prostějov, Kravařova 1, na pod-
poru činnosti (cestovné, startovné, ubytová-
ní),

12. ve výši 45 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě OP Prostějov, Kostelecká 47, na podpo-
ru činnosti oddílu košíkové (cestovné, ná-
jmy, rozhodčí, výzbroj a výstroj).

Kůrovcová kalamita 
v biokoridoru Hloučela

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 40 
o 23 610 Kč na kůrovcovou kalamitu na
Hloučele a současně se o stejnou částku sni-
žuje rezerva pro rozpočtová opatření Rady
města Prostějova.

Rozpočtová opatření 
- odbor výstavby

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (odbor
výstavby) o 250 tisíc na komunikace ve vnit-
robloku v Bulharské ulici, o 1 100 000 Kč na
hasičskou zbrojnici v Držovicích, o 750 000
Kč na rekonstrukce v RG a ZŠ města Prostě-
jova, o 400 000 Kč na vnitroblok Krapkova,
Peckova, o 250 000 Kč na vývařovnu v ZŠ
v ulici Dr. Horáka a současně se o 2 750 000
Kč snižuje rezerva pro rozpočtová opatření
Rady města Prostějova.

Přechod na ulici Vápenice

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62 (odbor
koncepce a rozvoje) o 10 640 Kč na přechod
pro chodce na ulici Vápenice - dokumentaci
pro územní řízení a současně se o stejnou
částku snižuje rezerva pro rozpočtová opat-
ření Rady města Prostějova.

Projektová dokumentace 
pro RG a ZŠ města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 o 300
tisíc Kč na projektovou dokumentaci - RG
a ZŠ města Prostějova a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpočtová
opatření Rady města Prostějova.

Dodatečné zateplení bytových
domů Finská - Norská

Rada města Prostějova po projednání

schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (odbor
výstavby) o 480 tisíc Kč na dotatečné zatep-
lení bytových domů Finská - Norská a sou-
časně se o stejnou částku snižuje rezerva Ra-
dy města Prostějova.

Změna cen vstupného 
v městských lázních 
a víceúčelové hale

Rada města Prostějova po projednání
schválila cenu permanentních vstupenek
v městských lázních a víceúčelové hale
s platností od 19. 5. 2004 podle předložené-
ho návrhu.

Pronájem nebytových prostor
v Dolní ulici č. 2

Rada města Prostějova po projednání
schválila:

- pronájem nebytových prostor o rozloze
83,45m2 v Dolní ulici č. 2 v Prostějově Mile-
ně Doležalové, Prostějov, za roční nájemné
48 000 Kč, za účelem provozování kuchyň-
ského studia,

- pronájem nebytových prostor o rozloze
38,18m2 v Dolní ulici č. 2 v Prostějově Zdeň-
ce Slukové, Prostějov, za roční nájemné 
20 000 Kč za účelem zachování provozu ho-
ličských a kadeřnických služeb.

Pronájem nebytových 
prostor v domě služeb 

v Olomoucké ulici

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor
o rozloze 10,97m2 v domě služeb v Olo-
moucké ulici Jaroslavu Kvapilovi, Prostějov,
za roční nájemné 18 000 Kč, za účelem za-
chování prodeje tisku a tabáku.

Pronájem nebytových prostor
v domě služeb 

ve Vrahovické ulici

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor
o rozloze 8,96m2 v domě služeb ve Vraho-
vické ulici v Prostějově přímému zájemci
TRIAS MORAVA, spol. s r.o. se sídlem Dol-
ní 59, za účelem provozování prodejny tisku,
tabáku a doplňkového zboží za roční nájem-
né ve výši 18 000 Kč s inflační doložkou.

Pronájem nebytových prostor
- Dukelská brána 1

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor
o rozloze 148,43m2 v domě č. 1 v ulici Du-
kelská brána v Prostějově žadatelům v pořa-
dí:

1. Jiří Novák, Křelov, roční nájemné 
600 000 Kč (bude hrazeno čtvrtletně předem)
za účelem zachování prodeje levné a pouze
české obuvi,

2. Michal Bartošek, Prostějov, roční ná-
jemné 270 000 Kč, prodejna luxusní dámské
konfekce a spodního prádla,

3. F.M.K., spol. s. r. o., jednatel Mohamed
M.Salih, Brno, roční nájemné 324 000 Kč,
směnárna a internetová kavárna,

4. Chance a. s., ředitel Jaroslav Lukavský,
roční nájemné 250 000 Kč, sázková kancelář,

5. Anna Růžičková, Prostějov, roční ná-
jemné 80 000 Kč, rychlé občerstvení formou
prodejního okna.

Pronájem nebytových prostor
- Svatoplukova 42

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor
o rozloze 50,05m2 ve Svatoplukově ulici 
č. 42 Miroslavu Štullerovi, Prostějov, za roč-
ní nájemné 20 000 Kč, za účelem provozo-
vání vinotéky.

Záměr prodeje vybraných 
domů ve vlastnictví města

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr prodeje následujících nemovi-
tostí ve vlastnictví města Prostějova:

- objektu bydlení č. p. 2048 (Dolní 85
v Prostějově) na pozemku p. č. 3767 a po-
zemků p. č. 3767 - zastavěná plocha o výmě-
ře 317 m2 a p. č. 3768 - zahrada o výměře 422
m2, vše v k.ú. Prostějov,

- id. 1/4 objektu bydlení č. p. 3054 (Havlíč-
kova 37 v Prostějově) na pozemku p. č. 5596
a id. 1/4 pozemku p. č. 5596 - zastavěná plo-
cha o výměře 346 m2, vše v k.ú. Prostějov,

- objektu bydlení č. p. 2983 (Partyzánská 
8 v Prostějově) na pozemku p. č. 5476 a po-
zemku p. č. 5476 - zastavěná plocha o výmě-
ře 508 m2,

- objektu bydlení č. p. 1491 (Tetín 4 v Pro-

stějově) 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 (Žeranovská 30
v Prostějově) na pozemku p. č. 1625 a po-
zemku p. č. 1625 - zastavěná plocha o výmě-
ře 524 m2, vše v k. ú. Prostějov,

- objektu bydlení č. p. 2272 (Husovo nám.
49 v Prostějově) na pozemku p. č. 4117 a po-
zemku p. č. 4117 - zastavěná plocha o výmě-
ře 385 m2, vše v k. ú. Prostějov,

- objektu bydlení č. p. 2066 (Husovo nám.
56 v Prostějově) na pozemku p. č. 3798 a po-
zemků p. č. 3798 - zastavěná plocha o výmě-
ře 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 po-
zemků p. č. 3648 - zastavěná plocha o výmě-
ře 153 m2 a p. č. 3649 - zahrada o výměře 87
m2, vše v k. ú. Prostějov,

- id. 3/5 objektu bydlení č. p. 1678 (Sádky
18 v Prostějově) na pozemku p. č. 3020 a id.
3/5 pozemků p. č. 3020 - zastavěná plocha
o výměře 170 m2 a p. č. 3021 - zahrada o vý-
měře 88 m2, vše v k. ú. Prostějov,

- objektu bydlení č. p. 2989 (Rejskova 8
v Prostějově) na pozemku p. č. 5486 a po-
zemků p. č. 5486 - zastavěná plocha o výmě-
ře 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 soutěže)
za nabídnutou kupní cenu, přičemž budou
splněny následující podmínky:

- kupní cena bude stanovena ve výši mini-
málně dle znaleckého posudku,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné před-
kupní právo města Prostějova k převáděným
nemovitostem, 

- náklady na zpracování znaleckých posud-
ků a správní poplatek spojený s podáním ná-
vrhu na povolení vkladu práv do katastru ne-
movitostí uhradí kupující,

- z důvodu záměru prodeje již nebudou na
převáděným nemovitostech prováděny opra-
vy z prostředků města Prostějova s výjimkou
havarijních oprav.

Záměr prodeje objektu
v Plumlovské ulici 19a

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr prodeje objektu bydlení č. p.
922 (Plumlovská 19a v Prostějově) na po-
zemku p. č. 1506 a pozemků p. č. 1506 - za-
stavěná plocha o výměře 403 m2 a p. č. 1507
- zahrada o výměře 611 m2, vše v k. ú. Pro-
stějov, formou neveřejného vícekriteriálního
výběrového řízení (forma obálkové soutěže)
za nabídnutou kupní cenu, přičemž budou
splněny následující podmínky:

- kupní cena bude stanovena minimálně ve
výši 1 000 000 Kč,

- do tří let od podpisu kupní smlouvy bude
objekt č. p. 922 na pozemku p. č. 1506 v k. ú.
Prostějov zrekonstruován (včetně pravomoc-
ného kolaudačního rozhodnutí) nebo prove-
dena do dvou let od podpisu kupní smlouvy
jeho demolice a do pěti let od podpisu kupní
smlouvy vystavěn nový objekt, na pozemku
p. č. 1506 v k. ú. Prostějov s odsunem sta-
vební čáry (včetně pravomocného kolaudač-
ního rozhodnutí); pro případ nesplnění které-
koliv podmínky se stanovuje smluvní pokuta
ve výši 20 000 Kč za každý i započatý kalen-
dářní měsíc prodlení s rekonstrukcí objektu
nebo jeho demolicí nebo výstavbou nového
objektu a možnost prodávajícího od kupní
smlouvy odstoupit,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné před-
kupní právo města Prostějova k převáděným
nemovitostem do doby rekonstrukce objektu
(včetně pravomocného kolaudačního roz-
hodnutí) nebo do doby výstavby nového ob-
jektu (včetně pravomocného kolaudačního
rozhodnutí) na pozemku p. č. 1506 v k. ú.
Prostějov,

- správní poplatek spojený s podáním návr-
hu na povolení vkladu práv do katastru ne-
movitostí uhradí kupující.

Záměr prodeje objektu
v Mlýnské ulici 19b

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr prodeje objektu č. p. 950 na po-
zemku p. č. 1540 (Mlýnská 19 b) a pozemku
p. č. 1540 - zastavěná plocha o výměře 179
m2, vše v k. ú. Prostějov, za kupní cenu ve
výši dle znaleckého posudku sníženou o ná-
klady na demolici stávajícího objektu za ná-
sledujících podmínek:

- v kupní smlouvě bude zřízeno předkupní
právo města Prostějova k převáděným nemo-
vitostem jako právo věcné do doby nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí, kte-
rým bude povoleno užívání nově vystavěné-
ho objektu na pozemku p. č. 1540 v k. ú. Pro-
stějov,

- kupující bude povinen provést demolici
převáděného objektu a výstavbu nového ob-
jektu bydlení na převáděném pozemku včet-
ně pravomocného kolaudačního rozhodnutí
nejpozději do 5 let ode dne vkladu práv dle
kupní smlouvy do katastru nemovitostí; pro
případ nedodržení této podmínky bude
v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve
výši 100 000 Kč a v případě, že demolice pře-
váděného objektu a výstavba nového objektu

bydlení nebudou v uvedené lhůtě vůbec za-
hájeny, možnost prodávajícího od kupní
smlouvy o dstoupit,

- náklady na zpracování znaleckého posud-
ku a správní poplatek spojený s podáním ná-
vrhu na povolení vkladu práv do katastru ne-
movitostí uhradí kupující.

Záměr prodeje části pozemku
v k. ú. Prostějov

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr prodeje části pozemku p. č.
1732/1 - ostatní plocha v k. ú. Prostějov o vý-
měře cca 1 160 m2 (přesná výměra bude zná-
ma po vyhotovení GP) Ivo Zobalovi, Bedi-
hošť, za kupní cenu ve výši min. 480 Kč/m2,
tj. celkem cca 556 800 Kč, za účelem vý-
stavby řadových garáží.

Propojení ulic 
Barákova a Vrahovická

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la ing. Karin Kuklové, vedoucí odboru kon-
cepce a rozvoje, zajistit zpracování studie
propojení ulic Barákova a Vrahovická podle
varianty č. 3, včetně statického posouzení
stavebních objektů v areálu Agrostroje dot-
čených propojením ulic Barákova a Vraho-
vická.

Valná hromada Technických
služeb Prostějov, s. r. o.

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady obchodní společnosti
Technické služby Prostějov, s. r. o. po pro-
jednání vzala na vědomí:

- zprávu dozorčí rady společnosti o pře-
zkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na
rozdělení zisku,

- potřebu TSP, s. r. o. nakoupit novou se-
kačku z důvodu kapacitních a velmi špatné-
ho technického stavu sekaček.

Současně schválila:
- řádnou účetní závěrku za rok 2003,
- rozdělení hospodářského výsledku spo-

lečnosti za rok 2003 takto:
příděl do rezervního fondu - 35 000,00 Kč,
úhrada účetních ztrát minulých období -

314 620,35 Kč,
- výroční zprávu o hospodaření společnosti

za rok 2003,
- výrok auditora k roční účetní závěrce za

rok 2003,
- zprávu statutárního orgánu společnosti

o vztazích mezi propojenými osobami podle
par. 66a Obchodního zákoníku,

- nákup samochodné sekačky ETESIA
MVEHH 100 za 295 tis. Kč (bez DPH).

Změna nařízení 
města Prostějova č. 1/2000,
kterým se vydává tržní řád

Rada města Prostějova po projednání
schválila změnu nařízení města Prostějova 
č. 1/2000, kterým se vydává tržní řád, umož-
ňující Radě města Prostějova udělovat vý-
jimky z provozní doby určené tržním řádem
dle předloženého návrhu.

Prodloužení provozní doby
restauračních předzahrádek

Rada města Prostějova po projednání udě-
lila výjimku z tržního řádu provozovnám:

- bar MEFISTO, Žižkovo nám. 2,
- pizzerie/restaurant FONTANA, nám. 

T. G. Masaryka 22,
- Pivnice u Michala, Pernštýnské nám. 4,
- provozovna CAFÉ LeRK ESPRESO,

Pernštýnské nám. 4,
- Bar u tří zajíců, Skálovo nám.,
a to s platností od 1. 6. 2004 do 30. 9. 2004

prodloužení provozní doby restaurační za-
hrádky takto:

- neděle až čtvrtek do 23.00 hod.
- pátek a sobota do 24.00 hod.

Rada města Prostějova na své 46. schůzi dne 18. 5. 2004 mimo jiné projednala:

Upozornění
Blížící se splatnost poplatku

za komunální odpad

Finanční odbor Městského úřadu
v Prostějově upozorňuje všechny obča-
ny, kteří dosud nezaplatili místní popla-
tek za komunální odpad, aby tak učinili
v co možná nejkratší době, jelikož jeho
splatnost končí 30. 6. 2004.

Poplatek za komunální odpad je mož-
no platit na finančním odboru v přízemí
radnice, náměstí T. G. Masaryka č. 12 -
14 a to:

- hotově do pokladny - v úřední dny
v pondělí a středu od 8 do 12 hodin a od
13 do 17 hodin, v neúřední dny v úterý
a čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin
a v pátek od 8 do 12 hodin,

- bezhotovostním způsobem na 
č. účtu 19-823701/0100, je však nutné
znát variabilní symbol, který vám na po-
žádání sdělí telefonicky či osobně pra-
covníci finančního odboru

- poštovní poukázkou.


