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Zastávka ve Vrahovické ulici

Rada města Prostějova po projednání do-
poručila  Zastupitelstvu města Prostějova
schválit rozpočtové opatření,  kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (vý-
stavba) o 180 tisíc korun na projektovou
dokumentaci a realizaci zastávky  ve Vra-
hovické ulici a současně se o stejnou částku
snižuje fond  rezerv a rozvoje. 

Pronájem bytů na opravu 
vlastním nákladem

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr  pronájmu obecních bytů na
opravu vlastním nákladem nájemce,  popří-
padě úhrady závazku váznoucím na bytě dle
přiloženého  seznamu.

Pravidla pro příjímání 
a vyřizování stížností, 

připomínek a podnětů občanů 
a intervencí veřejného 

ochránce práv

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla vydat s účinností od 15. 3. 2005
Směrnici č. 1/2005, kterou se stanoví  pra-
vidla pro přijímání, projednávání a vyřizo-
vání stížností,  připomínek a podnětů osob
a intervencí veřejného ochránce práv  podle
předloženého návrhu.

Uvítací tabule při vjezdu 
do Prostějova 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62  (kon-
cepce a rozvoj) o 30 tisíc korun na projek-
tovou dokumentaci  na uvítací tabule u osmi
příjezdových silnic do Prostějova a v kapi-
tole 90 (komunální služby) o 170 tisíc korun
na pořízení  a instalaci uvítacích tabulí. Sou-
časně schválila rozpočtové  opatření, kte-
rým se snižuje o 200 tisíc korun rezerva pro
rozpočtová opatření Rady města Prostějova. 

Celoplošná oprava 
komunikací 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90  (ko-
munální služby) o 4 010 000 korun na ce-
loplošnou opravu  komunikací a současně se
o stejnou částku snižuje rezerva pro  rozpo-
čtová opatření Rady města Prostějova. 

Nabídka převodu nemovitostí 
SK LeRK do vlastnictví města 

Rada města Prostějova projednala návrh
společnosti SK LeRK  Prostějov, a. s., ze-
jména nabídku převodu nemovitostí  spo-
lečnosti do vlastnictví města Prostějova. Na
základě  informací o stavu nemovitostí spo-
lečnosti a dopisu předsedy  představenstva 
a. s. LeRK ze dne 28. 2. 2005 rada rozhodla
pokračovat v jednání o možném majetko-
vém řešení se společností  SK LeRK Prostě-
jov, a. s., bezprostředně poté, co společnost
vyřeší práva třetích osob, která ji omezují
v nakládání s nemovitostmi v jejím vlast-
nictví.

Záměr využití hřiště 
za Olomouckou ulicí 

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr  výpůjčky objektu občanské
vybavenosti na pozemku p. č. 5738/11,  ob-
jektu technické vybavenosti na pozemku 
p. č. 5738/12 a pozemků p. č. 5738/1, p. č.
5738/3, p. č. 5783/9, p. č.  5738/10, p. č.
5738/11 a p. č. 5738/12 (fotbalové hřiště za
Olomouckou ulicí) o celkové výměře 15 485
m2, vše v k. ú.  Prostějov, Střední průmyslo-
vé škole oděvní, se sídlem Vápenice  1, za
účelem provozování hřiště.

Současně uložila ing. Karin Kuklové, ve-
doucí odboru  koncepce a rozvoje, ing. An-
tonínu Zajíčkovi, vedoucímu odboru  vý-
stavby, a ing. Miroslavu Greplovi, vedoucí-
mu odboru správy  majetku města, zpracovat
návrh řešení výstavby jednoduchého  sociál-
ního zázemí hřiště za Olomouckou ulicí.

Milion korun na úhradu 
navýšeného poplatku za uložení

odpadu  na skládku 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90  (ko-
munální služby) o 1 milion korun na úhradu
navýšeného  státního poplatku za uložení
komunálního odpadu na skládku a současně
se o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová  opatření Rady města Prostějova. 

Noví členové komise 
pro informační technologie 

Rada města Prostějova po projednání od-
volala ing. Miloše  Rubeše z funkce člena

komise pro informační technologie na  zá-
kladě jeho rezignace.

Současně jmenovala Jiřího Rubeše
a Mgr. Jiřího Svobodu  členy komise pro in-
formační technologie.

Jmenování redakční rady 
publikace Národní dům 

v Prostějově

Rada města Prostějova po projednání
jmenovala redakční radu  publikace Národ-
ní dům v Prostějově ve složení:

- předsedkyně: Mgr. Alena Spurná, ředi-
telka Městského divadla Prostějov,

- místopředsedkyně: PhDr. Dagmar Ro-
háčková, ředitelka Státního okresního ar-
chivu Prostějov,

členové: 
- JUDr. Josef Augustin, člen Zastupitel-

stva města Prostějova, 
- ing. Pavel Drmola, člen Rady města

Prostějova,
- Alice Komárková, pracovnice Státního

okresního archivu Prostějov,
- Miroslav Pišťák, místostarosta města

Prostějova,
- PaedDr. František Říha, vedoucí odbo-

ru školství a kultury Městského úřadu Pro-
stějov,

- ing. Petr Šilhánek, ředitel pobočky
ČSOB a. s. Prostějov,

- Eva Zelená, dramaturg Městského diva-
dla Prostějov,

- tajemnice: Dagmar Cásková, pracovni-
ce odboru školství a kultury Městského úřa-
du Prostějov.

Povolení výjimky z počtu dětí 
ve třídách mateřských škol 

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla povolit  výjimku z počtu dětí ve třídě
mateřské školy v souladu s § 23  odst. 3 zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním,  středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon) od  1. 1.
2005 do 31. 8. 2005 těmto mateřským ško-
lám:

- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a,
ve výši 25 dětí na každou třídu MŠ,

- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul.
23, ve výši 25 dětí na každou třídu MŠ,

- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská
ul. 34, ve výši 26  dětí na každou třídu pra-
coviště v ulici Partyzánská, 

- ve výši 25 dětí na každou třídu praco-
viště v ulici Květná.

Mimosoudní vyřešení sporů 
s obcí Olšany

Rada města Prostějova po projednání sou-
hlasila s mimosoudním vyřešením soudních
sporů vedených s obcí Olšany u Prostějova
ohledně neinvestičních výdajů vynalože-
ných na žáky z této obce, plnících povinnou
školní docházku v letech 1999 a 2000 v zá-
kladních školách zřízených městem Prostě-
jovem, a to  formou uzavření dohody o na-
rovnání s obsahem dle důvodové  zprávy.

Smlouva o projednávání 
přestupků obyvatel Alojzova 

a Olšan u Prostějova 

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila s uzavřením  veřejnoprávní
smlouvy o zajišťování výkonu přenesené
působnosti  na úseku projednávání přestup-
ků mezi městem Prostějov a obcemi  Aloj-
zov a Olšany u Prostějova na dobu určitou
do 30. 6. 2007.

Harmonogram průběhu 
investičních akcí roku 2005

Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí  informaci o průběhu in-
vestičních akcí roku 2005.

Veřejná finanční podpora 
z prostředků komise životního

prostředků 

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova  (pro-
středky komise životního prostředí):

1. ve výši 5000 Kč Českému svazu cho-
vatelů, základní  organizaci Držovice, na
uspořádání soutěžní výstavy drobných  hos-
podářských zvířat, 

2. ve výši 20 000 Kč MVDr. Miloslavu
Zajíčkovi, Prostějov,  na projekt „Úprava
pozemku a vybudování houpačky, prolézač-
ky a skluzavky“,

3. ve výši 48 000 Kč Českému svazu
ochránců přírody,  Regionálnímu sdružení
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov, na  projekt
„Péče o handicapované živočichy“,

4. ve výši 35 400 Kč Českému svazu vče-
lařů, základní  organizaci Prostějov, na
zmírnění poklesu včelstev uhynulých v dů-
sledku nebezpečných nákaz. 

Veřejná finanční podpora 
z rozpočtu města Prostějova 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova:

1. ve výši 30 000 Kč organizaci „KIWAJU-
NIOR Prostějov“,  Vojáčkovo nám. 1, na úhra-
du vedení účtu, pronájem prostor,  poštovní
služby, kancelářské potřeby, propagaci, tele-
fonní  poplatky, internet a ostatní služby (kopí-
rování, tisk, odznaky,  poplatky), 

2. výši 30 000 Kč Klubu českých turistů Se-
nior 2000 -  Prostějov, V. Škracha 44, na zajiš-
tění úhrady poznávacích  zájezdů spojených
s turistikou,

3. ve výši 10 000 Kč Občanskému sdružení
Historické kočáry  „MYLORD“, se sídlem
Mostkovice, Pod lesem 161, na úhradu části
nákladů spojených se zajištěním akce pod ná-
zvem „Projížďka  parkem 19. století - naši
předkové při zábavě a cestování“.

Veřejná finanční podpora 
z odvodů z výherních 

hracích přístrojů 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z prostředků odvodů
části výtěžků z výherních hracích přístrojů:

1. ve výši 50 000 Kč Martinu Žeravovi, Pro-
stějov, na nákup  náhradních dílů, olejů, pneu-
matik, sportovního oděvu a pohonných hmot
k závodnímu motokrosu,

2. ve výši 30 000 Kč Tělocvičné jednotě So-
kol I Prostějov,  Skálovo nám. 4, na činnost od-
dílu nohejbalu (absolvování KP  mužů, ce-
stovné, kvalifikace a postup do II. ligy, KP 
a mistrovství ČR žactva, materiální zabezpe-
čení oddílu, startovné,  příprava juniorských
reprezentantů, přípravná utkání mužů),

3. ve výši 50 000 Kč Střední průmyslové
škole oděvní Prostějov  na V. ročník „Doteků
módy“ (na výrobu propagačních materiálů,
tiskovin, fotodokumentace, pronájmy sálů,
úhrady vystupujícím a moderátorům, úhrady
technikům televize),

4. ve výši 50 000 Kč Zdeňce Povolné, Pro-
stějov, na vydání  knihy Zdeňka Povolná „Me-
dový dům“,

5. ve výši 40 000 Kč Sportovnímu klubu
Prostějov, Sportovní  3924/1, na činnost horo-
lezeckého oddílu (doplnění materiálního  vy-
bavení jistícími a bezpečnostními prostředky;
na horolezecký  výcvik; na pořádání závodů ve
sportovním lezení pro děti a mládež na cvičné
horolezecké stěně v GJW- materiální  zabez-
pečení, ceny a diplomy; cestovné; horolezec-
kou činnost ve  vysokohorském terénu),

6. ve výši 40 000 Kč Okresní komisi malé
kopané OS ČSRS  Prostějov, Česká 15, na roz-
hodčí, ceny, nájmy hal a hřišť.

Veřejná finanční podpora 
z prostředků kulturní komise

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z prostředků kultur-
ní komise:

1. ve výši 20 000 Kč Petru Najerovi, Prostě-
jov, na realizaci  výstav a vernisáží a na diva-
delní představení v čajovně a kavárně ELA-
TERIDAE,

2. ve výši 20 000 Kč Svazu letců České re-
publiky, odbočce č. 21  Prostějov, na vytištění
almanachu o desetileté práci odbočky,

3. ve výši 10 000 Kč Davidu Kolbovi, Pro-
stějov, na realizaci  fotografické výstavy v pro-
storech kina Metro,

4. ve výši 20 000 Kč loutkovému divadlu
STAROST Prostějov,  Wolkerova 4, na tisk
materiálů, dopravu na soutěžní přehlídky 
a festivaly, materiál na scénu a kostýmy a pro-
voz zkušebny,

5. ve výši 30 000 Kč národopisnému soubo-
ru Mánes, Prostějov,  na nájem nebytových
prostor ,

6. ve výši 18 000 Kč pěveckému sdružení
Vlastimila Prostějov,  na režijní pronájem sálu
Městského divadla v Prostějově a přilehlých
prostor,

7. ve výši 30 000 Kč Federaci židovských
obcí v ČR  prostřednictvím Matana a. s., Praha
1, na informační tabuli  židovského hřbitova
v Prostějově s plánkem hrobových míst,

8. ve výši 20 000 Kč Občanskému sdružení
levicového klubu žen,  Lidická 35, Prostějov,
na uspořádání akce k MDD (doprava,  vstup-
né); na mikulášskou besídku (pronájem sálu,
moderátor,  ceny do soutěží, nadílka), 

9. ve výši 20 000 Kč mužskému pěveckému

sboru Orlice, Vojáčkovo  nám. 1, Prostějov, na
dopravu sbormistra, korepetice, dopravu  (FM-
PS Val. Meziříčí), služby, kopírování, hudební
podkladový  materiál,

10. ve výši 20 000 Kč ochotnickému spolku
Divadlo Hanácké obce,  Vojáčkovo nám. 1,
Prostějov, na jevištní dekorace, rekvizity,
kostýmy, pořízení fotodokumentace, propaga-
ci, programy,

11. ve výši 20 000 Kč divadelnímu spolku
Historia, nám.  Spojenců 10, Prostějov, na vý-
robu kostýmů, doplňky, rekvizity,  výrobu ku-
lis, propagaci, pronájem divadelního sálu,

12. ve výši 20 000 Kč divadelní společnosti
Moje divadlo,  Vojáčkovo nám. 1, Prostějov,
na výrobu kostýmů, doplňky,  rekvizity, pro-
pagaci, výrobu dekorace, pronájem divadelní-
ho  sálu.

Veřejná finanční podpora 
z prostředků komise pro mládež 

a tělovýchovu 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z prostředků komise
pro mládež a tělovýchovu:

1. ve výši 10 000 Kč Tělocvičné jednotě So-
kol I Prostějov,  Skálovo nám. 4:

- na podporu činnosti oddílu zápasu (cestov-
né, startovné,  ubytování),

- na V. ročník „Memoriálu A. Krupičky
v zápase“ (medaile,  diplomy), 

- na XIII. ročník „Memoriálu G. Frištenské-
ho v zápase“ (poháry,  ceny, medaile),

- na akci „Poslední žákovská smeč v nohej-
bale dvojic“ (pronájem  haly, ceny, medaile,
materiální vybavení),

- na podporu činnosti oddílu všestrannosti
(cestovné,  materiálně-technické vybavení),

2. ve výši 5 000 Kč Okresnímu sdružení
Českého svazu tělesné  výchovy Prostějov na
„Vyhodnocení sportovců za rok 2004“,

3. ve výši 15 000 Kč Gymnáziu Jiřího Wol-
kera Prostějov na  materiální zabezpečení ho-
rolezecké stěny,

4. ve výši 5 000 Kč Sportovnímu klubu Pro-
stějov, Sportovní 1,  na mezinárodní šachový
turnaj Jonáš open 2005 (pronájem, ceny,  roz-
hodčí),

5. ve výši 3 000 Kč Svazu neslyšících a ne-
doslýchavých v ČR,  Svatoplukova 15, na pod-
poru činnosti (pronájem, diplomy, poháry,
medaile, drobný materiál, sportovní materiál,
tlumočník znakové  řeči),

6. ve výši 20 000 Kč KIWAJUNIORU Pro-
stějov, Vojáčkovo nám. 1,  na lyžařský zájezd
dětí z dětského domova Plumlov (ubytování,
strava, doprava, vleky, lanovky),

7. ve výši 3 000 Kč Františku Novákovi,
Prostějov, na XXXII.  ročník Dětského dne
(medaile, diplomy, knihy),

8. výši 5 000 Kč G.J.W. Dutka Prostějov na
podporu činnosti  (startovné, cestovné, materi-
ální vybavení, dresy),

9. ve výši 3 000 Kč Taurusu Prostějov, Zá-
padní 87, na podporu  činnosti (cestovné, star-
tovné, ubytování, sportovní materiál),

10. ve výši 10 000 Kč Jezdeckému oddílu měs-
ta Prostějova,  Vápenice 9, na „Barelovky 2005“
(floty, propagaci, nájmy,  odměny rozhodčím), 

11. ve výši 10 000 Kč Sportovnímu klubu
vozíčkářů Ostrava na  činnost Martiny Fedoro-
vé (cestovné, sportovní materiál,  startovné,
ubytování),

12. ve výši 10 000 Kč Klubu biatlon Prostě-
jov, Čehovice 23, z toho:

- na podporu činnosti (cestovné, startovné,
ubytování,  materiální zabezpečení, obnova
a oprava zbraní) 5 000 Kč,

- na 11. ročník regionálního závodu (diplo-
my, ceny, medaile) 5  000 Kč,

13. ve výši 5 000 Kč MVDr. Miloslavu Za-
jíčkovi, Prostějov, na  „Kovbojské léto na Ca-
vale 2005“ (ceny, rozhodčí),

14. ve výši 20 000 Kč Svazu vodáků ČR -
klubu 109, Kravařova 1,  Prostějov, na akce
„O pohár starosty města Prostějova“ a „Ev-
ropský pohár v raftingu - Lipno“ (organizační
zabezpečení,  ceny, poháry),

15. ve výši 10 000 Kč Tělovýchovné jednotě
OP Prostějov,  Kostelecká 47, na pořádání akcí
„Trojboj Hloučela“ a„Veřejný  závod ve sjezdu“, 

16. ve výši 30 000 Kč Sportovnímu klubu
policie Moravan  Prostějov, Havlíčkova 12, na
podporu činnosti box oddílu  (sportovní potře-
by, cestovné, stravné, registrační poplatky,
kancelářské potřeby, odměny trenérům),

17. ve výši 30 000 Kč Škole sebeobrany Bu-
dokan Prostějov, J.  Zrzavého 3975, na podpo-
ru činnosti (startovné, cestovné, školné,  uby-
tování, ceny, rozhodčí, pronájmy),

18. ve výši 30 000 Kč Aeroklubu Falcon Air
Prostějov, Letecká 1,  na podporu činnosti
(startovné),

19. ve výši 30 000 Kč FbC Playmakers Pro-
stějov, Výšovice 165,  na podporu činnosti
(pronájem, výstroj, cestovné, rozhodčí,  star-
tovné).

Veřejná finanční podpora 
Masarykově společnosti 

Prostějov 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory ve
výši 5 000 Kč Masarykově  společnosti, po-
bočce Prostějov, Skálovo nám. 4, na rozvíjení
odkazu T. G. Masaryka a činnost společnosti.

Veřejná finanční podpora 
Klubu výsadkových veteránů

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova ve výši 30  000 Kč Klu-
bu výsadkových veteránů Prostějov, se sídlem
VÚ 8280,  Letecká ulice, na úhradu nákladů
spojených s činností Klubu  výsadkových ve-
teránů Prostějov v roce 2005. 

Schválení pronájmu nebytových
prostor na náměstí Spojenců 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila pronájem  nebytových prostor o celkové
rozloze 127,93m2 na nám. Spojenců  č. 3365/2
firmě INSTALACE Vystavěl, s. r. o., za úče-
lem zřízení  maloobchodní prodejny se sani-
tárním zbožím, za měsíční nájemné  ve výši
5 000 Kč s inflační doložkou.

Schválení pronájmu nebytových
prostor ve Svatoplukově ulici

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila pronájem  nebytových prostor o celkové
rozloze 72,87m2 ve Svatoplukově  ulici č.
1642/3 zájemcům v pořadí:

1. Jitka Hrubá, Prostějov, za účelem provo-
zování kadeřnictví, za roční nájemné ve výši
66 000 Kč s inflační doložkou,

2. Jiří Malý, Prostějov, za účelem provozo-
vání kadeřnictví, za roční nájemné ve výši
70 000 Kč s inflační doložkou.

Schválení pronájmu nebytových
prostor v Dolní ulici 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila pronájem  nebytových prostor o celkové
rozloze 167,66m2 v Dolní ulici č.  3660/6 zá-
jemcům v pořadí: 

1. Jiří Malý, Prostějov, za účelem zřízení
a provozování kadeřnického a kosmetického
salonu, za roční nájemné ve výši 100 000 Kč
s inflační doložkou,

2. Vlastimil Prášil, Čelechovice na Hané, za
účelem výroby, prodeje a půjčování nenahra-
ných zvukových a zvukově obrazových záz-
namů, za roční nájemné ve výši 84 000 Kč s in-
flační doložkou.

Schválení pronájmu nebytových
prostor v Dukelské bráně

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila pronájem  nebytových prostor o celkové
rozloze 34,45m2 v ulici Dukelská  brána č.
210/1 zájemcům v pořadí:

1. Dana Zvonková, Prostějov, za účelem
provozování kadeřnictví, za roční nájemné ve
výši 50 000 Kč,s inflační doložkou,

2. Markéta Zmeškalová, Prostějov, za úče-
lem provozování kadeřnictví, za roční nájem-
né ve výši 60 000 Kč s inflační doložkou,

3. Anna Růžičková, Prostějov, za účelem
zřízení provozovny rychlého občerstvení, za
roční nájemné ve výši 80 000 Kč s inflační do-
ložkou.

Schválení pronájmu nebytových
prostor v Čechovické ulici 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila pronájem  nebytových prostor umístěných
v I. nadzemním podlaží objektu v Čechovické
ulici č. 70 o celkové výměře 24,02 m2 Aleně
Citové,  bytem Prostějov, za účelem provozo-
vání kadeřnictví za roční  nájemné ve výši
13 816 Kč s inflačním koeficientem. 

Vyhlášení záměru pronájmu 
parkovacího místa 

v Norské ulici 

Rada města Prostějova po projednání vyhlá-
sila záměr  pronájmu parkovacího místa v Nor-
ské ulici č. 4245/6 v Prostějově za těchto pod-
mínek:

- s předností parkování vozidla nájemníků
bytů v Norské ulici č. 4245/6,

- s předností parkování zdravotně postiže-
ných nájemníků (průkazy ZTP),

- za nabídnuté roční nájemné s inflační do-
ložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve vý-
ši 250 Kč v pokladně Domovní správy Prostě-
jov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Rada města Prostějova na své 69. schůzi dne 1. 3. 2005 mimo  jiné projednala: 


