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Záležitosti komisí rady

Rada města Prostějova po projed-
nání odvolala ing. Michala Beneše 
z funkce člena komise koncepce a roz-
voje města na základě jeho žádosti ze 
dne 24. 1. 2008.

Současně vzala na vědomí rezignaci 
ing. Tomáše Blumensteina na funkci 
člena osadního výboru Čechovice - 
Domamyslice - Krasice.

Jmenování pracovní 
skupiny pro udělení 

Ceny města Prostějova 2007

Rada města Prostějova po projed-
nání jmenovala pracovní skupinu pro 
udělení Ceny města Prostějova 2007 
ve složení:

předseda: 
- ing. Jan Tesař, starosta,
členové:  
- Miroslav Pišťák, místostarosta,
- ing. Pavel Drmola, místostarosta,
- RNDr. Alena Rašková, členka Rady 

města Prostějova a předsedkyně kultur-
ní komise. 

Komunitní plánování 
sociálních služeb 

v Prostějově

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí předložený materiál 
o průběhu komunitního plánování so-
ciálních služeb ve městě Prostějově.

Současně schválila řídící skupinu ve 
složení:

předseda: 
- Mgr. Mačák Alois, místostarosta,

členové:  
- MUDr. Holík Pavel, člen Rady měs-

ta Prostějova, předseda komise sociální 
a zdravotní,

- RNDr. Rašková Alena, členka Rady 
města Prostějova,

- Mgr. Hemerková Ivana, členka Za-
stupitelstva města Prostějova,

- Pudilová Iveta, členka Zastupitel-
stva města Prostějova,

- Mgr. Svozil Jaroslav, vedoucí odbo-
ru sociálních věcí MěÚ v Prostějově,

- Bc. Janeček Kamil, vedoucí odděle-
ní sociální prevence MěÚ v Prostějově,

- Bc. Trunečková Marcela, zaměst-
nankyně odboru sociálních věcí MěÚ 
v Prostějově,

- Mgr. Čekalová Renata, Občanské 
sdružení Lipka,

- Bc. Hrubý Lukáš Carlos, Sdružení 
Podané ruce,

- PhDr. Kmoščáková Miluše, Sociál-
ní služby Prostějov,

- Mgr. Lamačová Jarmila, Člověk 
v tísni společnost při ČT, o. p. s.,

- Mgr. Rozehnalová Jana, Občanské 
sdružení Žebřík,

- PhDr. Štouračová Eva - uživatelka 
sociálních služeb.

 (Více na straně 5) 

Veřejná fi nanční podpora 
- výchova lesních porostů

v biokoridoru Hloučela

Rada města Prostějova po projed-
nání doporučila Zastupitelstvu města 
Prostějova schválit poskytnutí veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města 
Prostějova ve výši 170 000 Kč Základní 
organizaci Českého svazu ochránců 

přírody - Hloučela, Husovo nám. 67, na 
výchovu lesních porostů v biokoridoru 
Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa 
- 2008.

Oprava havarijního stavu 
mostu ve Vrahovicích 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 100 tisíc Kč na 
projekční řešení opravy mostu ve Vra-
hovicích a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva na havarijní situace 
v kapitole 70. 

Regenerace Sídliště 
Svobody - III. etapa

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 3 miliony Kč na 
III. etapu regenerace Sídliště Svobody 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Středisko mládeže kopané 

Rada města Prostějova po projed-
nání doporučila Zastupitelstvu města 
Prostějova schválit rozpočtové opatře-
ní, kterým by se zvýšil rozpočet výdajů 
v kapitole 60 (rozvoj a inevstice) o 680 
tisíc Kč na projektovou dokumentaci 
Střediska mládeže kopané a současně 
by se o stejnou částku snížil Fond re-
zerv a rozvoje.

 
Regenerace městské 

památkové zóny 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice):

- o 450 tisíc Kč na restaurování pís-
kovcových prvků v Národním domě, 

- o 360 tisíc Kč na restaurování pro-
sklených dveří radnice,

- o 2 miliony Kč na sanaci vlhkého 
zdiva budovy muzea 

a současně se o 2 810 000 Kč snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Rekonstrukce mlýnského 
náhonu v Domamyslicích 

Rada města Prostějova po projed-
nání schválila rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 60 (rozvoj a investice) 
o 1 450 000 Kč na rekonstrukci 
mlýnského náhonu v Domamysli-
cích a současně se o stejnou částku 
snižuje rozpočet výdajů v kapitole 70 
- rezerva na havarijní situace. 

Stavební úpravy domu
v Jezdecké ulici 

Rada města Prostějova po projed-
nání schválila rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 60 (rozvoj a investice) 
o 120 tisíc Kč na projektovou do-
kumentaci stavebních úprav domu 
Jezdecká 6a, 6b a současně se o stej-
nou částku snižuje rozpočet výdajů 
v kapitole 70 na studie, záměry a plá-
ny bez jmenovitého určení. 

Pravidla prodeje 
bytových domů 

z vlastnictví města 
Prostějova

Rada města Prostějova po pro-
jednání souhlasila s předloženým 
návrhem Pravidel prodeje bytových 
domů z vlastnictví města Prostě-
jova.

Současně uložila ing. Miroslavu 
Greplovi, vedoucímu odboru sprá-
vy majetku města, dále postupovat 
v souladu s důvodovou zprávou.

Rada města Prostějova na své 31. schůzi dne 4. 2. 2008 mimo jiné projednala:

V závěru ledna převzal místostarosta 
Prostějova Vlastimil Uchytil z rukou 
ministra vnitra Ivana Langera cenu za 
postup a výsledky města v rámci zavá-
dění metod kvality do práce 
úřadu. Slavnostní převzetí 
proběhlo v rámci IV. Národní 
konference kvality ve veřejné 
správě v Karlových Varech.

„Město Prostějov se ucháze-
lo o získání resortní ceny Mi-
nisterstva vnitra České republiky 
za kvalitu v územní veřejné 
správě již potřetí v řadě a potřetí 

získalo ocenění za úspěšnou implementa-
ci modelů zvyšování kvality poskytování 
služeb veřejné správy“, uvedl tajemník 
městského úřadu Lubomír Baláš .

V letošním roce ocenilo mi-
nisterstvo spolu s institutem 
Národní politiky jakosti po-

stup v implementaci místní Agendy 21 
dle ofi ciální sady Kritérií MA21 v rámci 
projektu Zdravých měst. Tato kritéria 
jsou veřejně přístupná v rámci Databá-
ze MA21 (http://ma21.cenia.cz/).

Postup dle Kritérií MA21 je ověřením 
úrovně a zřejmosti procesu zavedení 

procesů MA21, zároveň také podpůr-
ný argument o kvalitě veřejné správy 
pro žádosti o granty Evropské unie 
a o podporu z vybraných dotačních 
titulů jednotlivých resortů či krajů.

Plnění Kritérií MA21 je dokládáno 
prostřednictvím jednotlivých ukazate-
lů, jejichž povinnou součástí je přesně 
stanovená dokumentace, která je ze 
strany města doložena a každoročně 
aktualizována.

„Prostějov dosáhl v letech 2006 
a 2007 kategorie „C“ (tzv. „stabiliza-
ce“) spolu s některými dalšími městy. 
V letošním roce uvažujeme o postupu 
do kategorie „B“ (tzv. „systém řízení“), 
jíž prozatím dosáhla pouze tři města 
v rámci Zdravých měst České repub-
liky,” doplnil politik Zdravého města 
a místostarosta Prostějova Vlastimil 
Uchytil.   Ing. Petra Mejzlíková, 

 koordinátorka projektu
  Zdravé  město Prostějov

Prostějov potřetí získal cenu ministerstva vnitra 
za zvyšování kvality služeb ve veřejné správě 

V letošním roce usilujeme o postup do druhé nejvyšší kategorie hodno-
cení práce úřadu, jíž v rámci Zdravých měst České republiky prozatím 
dosáhla pouze tři města.
 Vlastimil Uchytil, 
 místostarosta a politik Zdravého města Prostějova 

Místostarosta Prostějova Vlastimil Uchytil převzal cenu za postup 
a výsledky města v rámci zavádění metod kvality do práce úřadu na IV. 
Národní konferenci kvality ve veřejné správě v Karlových Varech. Té se 
za město Prostějov zúčastnili (zleva) vedoucí projektu Benchmarkingu 
Olga Vysloužilová, tajemník městského úřadu Lubomír Baláš, koordi-
nátorka Zdravého města Prostějova Petra Mejzlíková, místostarosta 
a politik Zdravého města Prostějova Vlastimil Uchytil a vedoucí projek-
tu CAF Antonie Orálková.  Foto: Petra Mejzlíková 

Chtěl bych Vám touto cestou podě-
kovat za okamžitý zásah a pomoc va-
šich strážníků při fyzickém napadení 
pracovníka azylového centra, ke které-
mu došlo dne 18. ledna 2008 v areálu 
azylového centra.

Uvedeného dne ve večerních hodi-
nách přišel do azylového centra klient, 

který se chtěl ubytovat v noclehárně. 
Vzhledem k tomu, že jevil známky 
podnapilosti, pracovník ho v sou-
ladu s ubytovacím řádem nepustil 
do areálu. Klient se s tímto nechtěl 
smířit, do areálu vnikl po překonání 
překážky – plotu a fyzicky napadl na-
šeho pracovníka. Na základě smlouvy 

o ochraně osob, kterou s vámi máme 
uzavřenou, bylo použito tlačítko nou-
ze. Městští strážníci se dostavili velmi 
rychle a pomohli řešit situaci. Provedli 
také následnou kontrolu.

Ještě jednou děkuji za pomoc.
 Jan Kalla, 
  ředitel Azylového centra Prostějov 

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově 

se koná v pátek 14. března 2008 od 8.00 do 17.00 hodin.

Mateřské školy v Prostějově

Ředitelství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace
(zahrnuje i třídy s křesťanskou výchovou)
pracoviště Mozartova ul. 43
Ředitelství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace
pracoviště Raisova ul. 6
Ředitelství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvková organizace
pracoviště Květná ul. 4
pracoviště ul. A. Krále 16
Ředitelství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvková organizace
pracoviště ul. Libušinka 18
pracoviště Dvořákova ul. 5
pracoviště Žešov 81
Ředitelství MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace
Ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4, příspěvková organizace
pracoviště Hanačka 3
Ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvková organizace
pracoviště Husovo nám. 94
Ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60, 
příspěvková organizace
pracoviště Fanderlíkova ul. 69
Ředitelství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, příspěvková organizace
pracoviště Čechovice, ul. 5. května 7
pracoviště Mánesova ul. 15
Ředitelství ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79, 
příspěvková organizace
MŠ v areálu školy 
Ředitelství Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, 
Komenského 10
pracoviště Speciální mateřská škola Mozartova ul. 30, Prostějov (zřizovatel 

Olomoucký kraj)
- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a kombinova-

ným postižením.

Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní pokyny (k pro-
hlídce přezůvky s sebou).

Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve 
městě Prostějově.

Zapsány budou děti od 3 let.
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb.  o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v plat-
ném znění.

Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy.
K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží 

rodný list a očkovací průkaz dítěte.
V případě odvolání je možnost toto podat  ke Krajskému úřadu  Olomouc-

kého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.

PaedDr. František Říha,
vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Prostějově

MĚSTO PROSTĚJOV
Městský úřad v Prostějově, 

odbor školství a kultury

Poděkování řediteli městské policie


