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Rada města Prostějova na své 43. schůzi dne 27. 4. 2004 mimo jiné projednala:
Stanovení dobývacího 
prostoru Přemyslovice 

a povolení hornické činnosti

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la vedoucím příslušných odborů MěÚ Pro-
stějov ve stanoviscích předepsaných platnou
legislativou k problematice dobývacího pro-
storu Přemyslovice a povolení hornické čin-
nosti minimalizovat dopad uvedené činnosti
na život občanů města Prostějova.

Současně doporučila ing. Janu Tesařovi po-
skytnout maximální podporu činnosti občan-
skému sdružení Ochránci přírody Běleckého
Mlýna.

Změna Organizačního řádu
Městského úřadu v Prostějově

v souvislosti s novou právní úpra-
vou zemědělského podnikání

Rada města Prostějova po projednání
schválila změny Organizačního řádu Měst-
ského úřadu v Prostějově takto:

1. V článku 8.12 Odbor životního prostředí
se v písm. a) Oddělení ochrany přírody a ze-
mědělství vypouští:

- bod 13. (tj. vede evidenci samostatně hos-
podařících rolníků),

- bod 14. (tj. vydává osvědčení samostatně
hospodařícím rolníkům),

- dosavadní body 15 až 18 se nově označu-
jí jako body 13 až 16.

2. V článku 8.14. Odbor obecní živnosten-
ský úřad se v písm. a) Oddělení registrace za
bod 1 vkládá nový bod 2 tohoto znění:

2) vykonává činnost v rozsahu stanoveném
zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
v platném znění, v rámci toho:

a) eviduje zemědělské podnikatele,
b) vydává osvědčení o zápisu do evidence

zemědělského podnikatele,
c) rozhoduje o vyřazení z evidence země-

dělského podnikatele,
d) v zákonem stanovených případech uklá-

dá, vybírá a vymáhá pokuty.

Pojištění majetku a odpovědnos-
ti města Prostějova - jmenování

komise pro otevírání obálek

Rada města Prostějova po projednání jme-
novala komisi pro otevírání obálek v rámci
vyhlášené obchodní veřejné soutěže na „Po-
jištění majetku a odpovědnosti města Prostě-
jova“ ve složení:

1. Miroslav Pišťák, místostarosta,
2. ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ

v Prostějově,
3. JUDr. Květa Olašáková, vedoucí právní-

ho a personálního odboru MěÚ v Prostějově,
4. Bc. Radim Carda, vedoucí finančního

odboru MěÚ v Prostějově,
a náhradníky:
1. ing. Miroslav Grepl,
2. Milan Neckař.
Současně uložila Bc. Radimu Cardovi, ve-

doucímu finančního odboru, zpracovat
„Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise
pro otevírání obálek“ po zveřejnění podmí-
nek obchodní soutěže v obchodním věstníku
a na centrální adrese.

Pojištění majetku a odpověd-
nosti města Prostějova 

- jmenování komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek

Rada města Prostějova po projednání jme-
novala komisi pro posouzení a hodnocení na-
bídek v rámci vyhlášené obchodní veřejné
soutěže na „Pojištění majetku a odpovědnos-
ti města Prostějova“ ve složení:

1. ing. Jan Tesař,
2. Miroslav Pišťák,
3. Božena Sekaninová,
4. Bc. Alois Mačák,
5. Mgr.Vlastimil Uchytil,
6. Mgr. Jiří Snášel,
7. ing. Jaroslav Faltýnek,
8. RNDr. Alena Rašková,
9. ing. Pavel Drmola,
10. ing. Radim Fiala,
11. ing. Zdeněk Peichl,
a náhradníky:

1. ing. Lubomír Baláš,
2. JUDr. Květa Olašáková,
3. ing. Vlastimil Gottwald.
Současně uložila Bc. Radimu Cardovi, ve-

doucímu finančního odboru, zpracovat
„Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise
pro posouzení a hodnocení nabídek“ po zve-
řejnění podmínek obchodní soutěže v ob-
chodním věstníku a na centrální adrese.

Směrnice o zadávání dodávek,
služeb a prací

Rada města Prostějova po projednání vyda-
la Směrnici č. 8/2004 o zadávání dodávek,
služeb a prací podle předloženého návrhu.

Současně uložila ing. Lubomíru Balášovi,
tajemníkovi MěÚ v Prostějově, zadat zakáz-
ku na výběr osoby, která bude ve stanove-
ných případech pověřena výkonem zadava-
telských činností při zadávání veřejných za-
kázek postupem podle zákona č. 40/2004
Sb., o veřejných zakázkách.

Odvolání ředitelky 
MŠ Prostějov, Šárka 4a

Rada města Prostějova po projednání odvo-
lala PaedDr. Alenu Adamovou z funkce ředi-
telky Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a,
příspěvkové organizace ke dni 30. 4. 2004.

Jmenování ředitelky 
MŠ Prostějov, Šárka 4a

Rada města Prostějova po projednání jme-
novala s předchozím souhlasem krajského
úřadu do funkce ředitelky Mateřské školy
Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvkové organi-
zace, Ivetu Bittnerovou s nástupem do funk-
ce od 3. 5. 2004.

Vyřazení pěti revolverů 
z evidence městské policie

Rada města Prostějova po projednání
schválila vyřazení neupotřebitelného majet-
ku z evidence městské policie, a to 5 kusů re-
volverů TAURUS formou komisionelního
prodeje. V případě neprodejnosti zbraní za
cenu uvedenou ve znaleckém posudku snížit
cenu na třetinu původní ceny.

Odpis nedobytných 
pohledávek dlužníků

Rada města Prostějova po projednání
schválila odpis nedobytných pohledávek
zemřelých dlužníků z bytů za Domovní sprá-
vu Prostějov s. r. o., jejichž pohledávky nel-
ze uplatnit ani v dědickém řízení. Seznam
dlužníků je uveden v písemném materiálu,
který tvoří nedílnou součást zápisu ze schůze
rady.

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 Okresní komisi malé
kopané, OS ČSRS Prostějov, na pořádání
turnajů (rozhodčí, nájem, ceny, organizační
náklady),

2. ve výši 2 000 Kč Klubu papírových mo-
delářů Delfín Prostějov, Štětovice 106, na
akci „Prostějovský papír 2004“ (medaile, ce-
ny, ubytování pozvaných hostů),

3. ve výši 4 000 Kč Sportovnímu klubu vo-
zíčkářů Ostrava na účast Martiny Fedorové
na turnajích ve stolním tenisu tělesně posti-
žených (startovné, cestovné, sportovní mate-
riál),

4. ve výši 5 000 Kč G.J.W. Dutka Prostě-
jov, sídliště Svobody 17/54, na podporu čin-
nosti (cestovné, materiální vybavení),

5. ve výši 3 000 Kč Klubu českých turistů
Smržice, Zákantí 445, na 10. ročník akce

„Prostějovké vandr“ (propagace, diplomy,
ceny, medaile, značení tras),

6. ve výši 3 000 Kč Junáku - svazu skautů
a skautek ČR - Okresní radě 713 Prostějov,
Šmeralova ulice, na podporu činnosti (ce-
stovné, startovné, ceny, diplomy, nákup
sportovního vybavení, energie),

7. ve výši 7 000 Kč Junáku - svazu skautů
a skautek ČR - středisku 02 Prostějov, Šme-
ralova ulice, na podporu činnosti (nákup
sportovního a táborového vybavení, ener-
gie).

Veřejná finanční podpora 
- kulturní komise

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

1. ve výši 15 000 Kč Mgr. A. Martinu Fiše-
rovi, Prostějov, na technický materiál a pro-
vozní náklady pro natáčení dokumentárního
filmu v Prostějově „Neberme se vážně“ aneb
„Komika komika“,

2. ve výši 10 000 Kč ing. Bohdanu Kousa-
lovi (hádankářský kroužek HANÁCI) na há-
dankářský seminář a nákup odborné literatu-
ry,

3. ve výši 8 000 Kč Vlastimile Prostějov,
Vojáčkovo náměstí 1, na tisk programů, poš-
tovné, kopírování, nájem, výzdobu, rámová-
ní jubilejních fotografií, náklady na adjustaci
archivních materiálů,

4. ve výši 10 000 Kč Římskokatolické far-
nosti sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 34,
na vydání brožurky o historii kostela sv. Pet-
ra a Pavla v Prostějově,

5. ve výši 25 000 Kč Základní organizaci
Demokratické aliance Rómů ČR Prostějov,
Partyzánská 8, z toho:

- na nákup kostýmů na vystoupení (projekt
„Hvězdičky“) částku 15 000 Kč,

- na nájem zkušebních prostor částku 10 ti-
síc Kč,

6. ve výši 10 000 Kč Hanáckému souboru
písní a tanců KLAS, Kralice na Hané, na čin-
nost (provozní náklady, technické zabezpe-
čení vystoupení, rekvizity),

7. ve výši 5 000 Kč Muzejní a vlastivědné
společnosti v Brně na přípravu rukopisu a ti-
skárenskou výrobu Vlastivědného věstníku
moravského,

8. ve výši 15 000 Kč Historickým kočárům
„MYLORD“, Mostkovice 161, na uspořádá-
ní 1. výstavy historických kočárových luce-
ren v prostorách Muzea Prostějovska v Pro-
stějově (oprava luceren, zhotovení stojanů
pro uchycení luceren, převoz luceren do vý-
stavních prostor, zarámování fotografií his-
torických kočárů).

Příspěvek na provoz dětského
dopravního hřiště

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry ve výši 50 000 Kč Autoklubu Prostějov,
Bulharská č. 1, na pokrytí části nákladů spo-
jených s provozem dětského dopravního
hřiště.

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 5 000 Kč Svazu neslyšících a ne-
doslýchavých v ČR, rehabilitačnímu centru,
Svatoplukova 15, na vzdělávání sluchově po-
stižených - kurz na počítači, tlumočník zna-
kového jazyka,

2. ve výši 10 000 Kč Střední zdravotnické
škole, Prostějov, Vápenice 3, na nákup zdra-
votnických pomůcek v souvislosti s poskyto-
váním bezplatné první pomoci při sportov-
ních a kulturních akcích,

3. ve výši 5 000 Kč Tyfloservisu, o. p. s.,
oblastnímu ambulantnímu středisku v Olo-

mouci, na sociální rehabilitace nevidomých
a slabozrakých - cestovné, odbornou literatu-
ru, služby, pomůcky,

4. ve výši 20 000 Kč České abilympijské
asociaci, o. s., Pardubice, na organizaci re-
publikové abilympiády,

5. ve výši 6 500 Kč Speciální mateřské ško-
le, Prostějov, Mozartova 30, na dopravu
účastníků na celorepublikový festival Mate-
řinka 2004, konaný 8. 5. 2004.

Přechod pro chodce 
na ulici Vápenice

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62 
o 79 800 Kč na přechod pro chodce na ulici
Vápenice - dokumentaci pro územní řízení
a současně se o stejnou částku snižuje rezer-
va pro rozpočtová opatření Rady města Pro-
stějova.

Záměr pronájmu 
nebytových prostor 

ve Svatoplukově ulici č. 42

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr pronájmu nebytových prostor
o celkové rozloze 50,05m2 v přízemí domu
ve Svatoplukově ulici č. 42.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v domě služeb 

v Olomoucké ulici

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr pronájmu nebytových prostor
o celkové rozloze 10,97m2 v přízemí domu
služeb v Olomoucké ulici.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v Dolní ulici č. 2

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr pronájmu dvou nebytových
prostor o celkové rozloze 121,63m2 v příze-
mí domu v Dolní ulici č. 2.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v domě služeb 

ve Vrahovické ulici

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr pronájmu nebytových prostor
o celkové rozloze 8,96m2 v přízemí domu
služeb ve Vrahovické ulici č. 83 přímému zá-
jemci - společnosti TRIAS MORAVA, spol.
s r. o., za účelem provozování prodejny tisku,
tabáku a doplňkového zboží.

Pronájem nebytových prostor
- Dukelská brána 1

Rada města Prostějova po projednání ne-
souhlasila s převodem nájemní smlouvy
k nebytovým prostorám v ulici Dukelská brá-
na 1, Prostějov z firmy OBUV s. r. o., se síd-
lem Pohořelice 233, na Jiřího Nováka - NO-
VA, Křelov.

Vypověděla smlouvu o nájmu nebytových
prostor č. 408 v ulici Dukelská brána č. 1
v Prostějově společnosti OBUV s. r. o.

Vyhlásila záměr pronájmu nebytových pro-
stor o celkové rozloze 148,43m2 v přízemí
domu v ulici Dukelská brána 1.

Pronájem části pozemku 
v k. ú. Prostějov „Sportovní-

mu klubu Prostějov“ a zřízení
předkupního práva

Rada města Prostějova po projednání
schválila:

1. pronájem části pozemku p. č. 4541/1 -
ostatní plocha, v k. ú. Prostějov o výměře 150
m2 „Sportovnímu klubu Prostějov“, se síd-
lem Sportovní 1/3924, za účelem umístění
a provozování stánků a k nim přilehlého so-

ciálního zařízení za následujících podmínek:
- na dobu určitou 25 let,
- výše nájemného 10 Kč/m2 ročně, t. j. 

1 500 Kč/rok,
- výše nájemného bude každoročně uprave-

na inflačním koeficientem,
- možnost ukončení nájemní smlouvy ze

strany pronajímatele s jednoměsíční výpo-
vědní lhůtou při neplnění podmínek nájemní
smlouvy a v případě, že výše uvedený poze-
mek bude dotčen stavební činností při reali-
zaci přednádražního prostoru,

2. zřízení předkupního práva „Sportovního
klubu Prostějov“, se sídlem Sportovní
1/3924, k pozemkům p. č. 4541/1 a p. č.
4541/3, oba v k. ú. Prostějov, ve vlastnictví
města Prostějova, jako práva věcného na do-
bu neurčitou tak, že město Prostějov se zava-
zuje nabídnout je v případě svého úmyslu ty-
to prodat nebo jinak zcizit „Sportovnímu
klubu Prostějov“.

Záměr prodeje části pozemku
v k. ú. Prostějov na výstavbu

stylového restauračního zařízení

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr prodeje části pozemku p. č.
6083/1 - orná půda v k. ú. Prostějov o výmě-
ře cca 1 300 m2 (přesná výměra bude známa
po zpracování GP) Marcelu Londovskému,
Prostějov, za kupní cenu ve výši 1 000
Kč/m2, tj. celkem cca 1 300 000 Kč, za úče-
lem výstavby stylového restauračního zaříze-
ní.

Záměr převodu nemovitosti 
- Sokolská 30

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr prodeje objektu bydlení č. p.
2307 (Sokolská 30) na pozemku p. č. 4173
v k. ú. Prostějov a pozemků p. č. 4173 - zast.
plocha a nádvoří o výměře 229 m2 a p. č.
4174 - zahrada o výměře 65 m2, oba v k.ú.
Prostějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimálně ve
výši podle znaleckého posudku a bude uhra-
zena při podpisu kupní smlouvy,

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

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

Obchodní veřejná soutěž - převod
části obchodního podílu města
Prostějova ve společnosti Tech-
nické služby Prostějov, s . r. o.

Rada města Prostějova po projednání
schválila:

1. podmínky obchodní veřejné soutěže
o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy
o převodu části obchodního podílu města
Prostějova v obchodní společnosti Technické
služby Prostějov, s. r. o., uvedené v příloze
materiálu,

2. vyhlášení obchodní veřejné soutěže
o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy
o převodu části obchodního podílu společ-
nosti Technické služby Prostějov s. r. o. na
základě § 281 a násl. zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů, uvedené v příloze materiá-
lu,

3. uzavření Mandátní smlouvy s obchodní
společností RTS a. s., se sídlem Lazaretní 13,
Brno, na výkon organizačních činností vy-
hlašovatele při vyhlášení obchodní veřejné
soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření
smlouvy o převodu části obchodního podílu
společnosti Technické služby Prostějov, s. r.
o., podle § 281 a následujících obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uve-
dené v příloze materiálu.

Současně schválila rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapito-
le 50 o 75 640 Kč na úhradu za provedení ob-
chodní veřejné soutěže na prodej části ob-
chodního podílu města Prostějova v TSP, 
s. r. o. , a současně se o stejnou částku snižu-
je rezerva pro rozpočtová opatření Rady
města Prostějova.

Rada města Prostějova na své 44. schůzi 
dne 11. 5. 2004 mimo jiné projednala:

Majetkoprávní záležitosti 
areálu koupelek v Krasicích

Rada města Prostějova po projednání schválila
1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené

mezi městem Prostějov a T. J. Pozemstav
Prostějov - Občanské sdružení dne 10. 7.
2000 na pronájem toboganu stojícího na po-
zemku p. č. 6229/1 v k. ú. Prostějov, doho-
dou ke dni 16. 5. 2004,

2. výpůjčku pozemků p. č. 1808/1 - ost. plo-
cha o výměře 2040 m2, p. č. 1807/2 - ost. plo-
cha o výměře 613 m2, p. č. 1809/1 - ost. plocha
o výměře 1 070 m2, p. č. 1809/2 - ost. plocha
o výměře 114 m2, p. č. 1810 - ost. plocha o vý-
měře 3 588 m2, p. č. 1811 - ost. plocha o výměře
192 m2 a p. č. 1812/12 - ost. plocha o výměře
2 029 m2, vše v k. ú. Prostějov, stavby bazénu
na pozemku p. č. 1810 v k. ú. Prostějov a tobo-
ganu o délce 65 m stojícího na pozemku p. č.
6229/1 v k. ú. Prostějov (bez dojezdového ba-

zénu), Domovní správě Prostějov, s. r. o., na
dobu určitou od 17. 5. 2004 do 15. 6. 2004, za
účelem provozování koupaliště.

Současně vyhlásila záměr výpůjčky po-
zemků p. č. 1808/1 - ost. plocha o výměře 
2 040 m2, p. č. 1807/2 - ost. plocha o výmě-
ře 613 m2, p. č. 1809/1 - ost. plocha o výmě-
ře 1 070 m2, p. č. 1809/2 - ost. plocha o vý-
měře 114 m2, p. č. 1810 - ost. plocha o vý-
měře 3 588 m2, p. č. 1811 - ost. plocha
o výměře 192 m2 a p. č. 1812/12 - ost. plo-
cha o výměře 2 029 m2, vše v k. ú. Prostějov,
stavby bazénu na pozemku p. č. 1810 v k. ú.
Prostějov a stavby toboganu o délce 65
m stojícího na pozemku p. č. 6229/1 v k. ú.
Prostějov (bez dojezdového bazénu), Do-
movní správě Prostějov, s. r. o., Prostějov,
s účinností od 15. 6. 2004 do 30. 9. 2004, za
účelem provozování koupaliště. Veškeré ná-
klady na provoz, údržbu a opravy předmětu
výpůjčky ponese Domovní správa Prostě-
jov, s. r. o.

Rada města Prostějova

na své 45. schůzi dne

11. 5. 2004 mimo jiné

projednala:

Záležitosti prostějovského 
hokeje a HC Prostějov

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla navrhnout Zastupitelstvu města Prostě-
jova toto usnesení: Zastupitelstvo města Pro-
stějova na základě nevyjasněné a neprůhled-
né situace v HC Prostějov, předložených
materiálů a vyjádření předsedy HC Prostějov
ing. Roberta Koláře i v obavě z možného po-
škození dobrého jména našeho města přijímá
po projednání tyto závěry:

1. Nadále nepokračovat v dosavadní spolu-
práci s HC Prostějov.

2. Podporu města Prostějova zaměřit účelo-
vě pouze na mládežnický hokej a jeho rozvoj.

Olomoucký kraj, Rada ředitelů ÚP OK, Okresní hospodářská komora Olomouc
a Evropské poradenské a informační centrum Olomouc (Epico)

ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem programu Leonardo
vás zvou na seminář Leonardo

Seminář je určen:
pro střední a vyšší školy, soukromé firmy, NNO, obecní úřady, úřady práce.

Leonardo přispívá na rozvoj vzdělávání zejména středoškolské mládeže a klíčových pracovníků a ma-
nagerů různých typů organizací formou až 90procentního krytí výdajů např. na zahraniční stáže, vý-
voj a tvorbu vzdělávacích manuálů ve spolupráci s partnery EU, rozvoj jazykových dovedností.

Podávat žádosti o grant mobilit (stáže a výměny) můžete již 24. 9. 2004 (další kolo je 11. 2. 2005 a 10. 2.
2006). Termín pro předložení předběžných návrhů pilotních projektů, projektů jazykových dovednos-
tí, projektů sítí organizací a projektů databází, průzkumů a analýz je 1. 10. 2004. Termín k předložení
konečných návrhů je 11. 2. 2005. Pokud chcete konzultovat své záměry anebo se o programu Leonardo
více dozvědět, zúčastněte se semináře.

Seminář povedou: zaměstnanci Národního vzdělávacího fondu programu Leonardo
Termín semináře: 22. 6. 2004
Čas: od 14.00 do 16.30 hod.
Místo konání: zasedací místnost Olomouckého krajského úřadu
Cena: díky podpoře pořádajících partnerů a NVF Leonardo je vstup zdarma

Podmínkou účasti je podání přihlášky na adresu:
Olomoucký kraj, Olga Hrabalova, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc
telefon: 585 508 846, e-mail: o.hrabalova@kr-olomoucky.cz
Kapacita sálu je omezena. Každá organizace může přihlásit pouze jednu osobu.


