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Vyhlášení záměru pronájmu 
nebytových prostor - autobusová

zastávka v Plumlovské ulici

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr  pronájmu nebytových prostor
o výměře 9 m2 v objektu autobusové  za-
stávky v Plumlovské ulici umístěné na části
pozemku p.č.  6169/124 v k.ú. Prostějov, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  tři měsí-
ce, za nabídnuté roční nájemné. Výše ná-
jemného bude  každoročně upravena inflač-
ním koeficientem.

Vyhlášení záměru pronájmu 
areálu bývalé Vitany

Rada města Prostějova po projednání vy-

hlásila záměr  pronájmu areálu bývalé Vita-
ny, tj. budov na pozemcích p. č.  7408/1, p.
č. 7412/5, p. č. 7412/4, p. č. 7414/3, p. č.
7405/4,  p. č. 7408/3, p. č. 7414/4 a p. č.
7464/5 a pozemků p. č.  7412/22, p. č.
7412/23, p. č. 7412/10, p. č. 7408/1, p. č.
7412/5, p. č. 7412/4, p. č. 7414/3, p. č.
7405/4, p. č. 7408/3,  p. č. 7414/4, p. č.
7464/5, vše v k. ú. Prostějov (nyní ve  vlast-
nictví společnosti Lidl Česká republika v. o.
s., se  sídlem Praha 5), společnosti Technic-
ké služby Prostějov, s. r.  o., se sídlem Jiho-
slovanská 2169/28, za následujících podmí-
nek:

- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpo-
vědní lhůtou,

- výše nájemného 370 000 Kč ročně,
- způsob placení nájemného - čtvrtletně

předem,
- výše nájemného bude každoročně upra-

vena inflačním koeficientem,

- nájemní smlouva bude uzavřena oka-
mžitě poté, co se město  Prostějov stane
vlastníkem předmětných nemovitostí.

Vyhlášení záměru výpůjčky 
části pozemku v Kostelecké ulici

In line klubu Prostějov 

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr  výpůjčky části pozemku p. č.
5999/1 - ostatní plocha v k. ú.  Prostějov
v Kostelecké ulici o výměře 1960 m2, včetně
in-line  hřiště umístěného na uvedené části
pozemku, sdružení In Line  Klub Prostějov,
se sídlem Fanderlíkova 52, za účelem užívá-
ní  in-line hřiště, za následujících podmínek:

- doba výpůjčky - určitá do 1. 4. 2019
s tím, že výpůjčku bude  možno ukončit vý-
povědí ze strany půjčitele bez uvedení důvo-
du,

- In Line Klub Prostějov bude vlastním
nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz,
údržbu a opravy pronajatého majetku,

- náklady na spotřebovanou elektrickou
energii na osvětlení in- line hřiště bude hra-
dit In Line Klub Prostějov.

Vyhlášení záměru prodeje 
pozemků v průmyslové zóně 

společnosti  Micos 

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr  prodeje pozemků p. č.
340 (PK) o výměře 3 996 m2 a p. č. 341/1
(PK) o výměře 10 393 m2, oba v k. ú.
Kralice na Hané,  společnosti MICOS,
spol. s r. o., se sídlem Vápenice 17, za
účelem výstavby výrobního a skladové-
ho areálu. 

Občanské sdružení Držovice 
- žádost o přizvání k jednání

Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí  informaci předloženou
starostou ing. Janem Tesařem s tím, že
pracovní skupina pro projednání návrhu
rozdělení majetku,  včetně finančních pro-
středků, ostatních práv a závazků v sou-
vislosti se vznikem obce Držovice v sou-
ladu s § 22 odst. 2  zákona o obecním zří-
zení v orgánech města Prostějova
jmenovaná  Zastupitelstvem města Pro-
stějova připraví základní návrh  oddělení
majetku na zasedání zastupitelstva města
dne 26. 4.  2005. Po rozhodnutí zastupi-
telstva města budou přizváni  zástupci ob-
čanského sdružení Držovice k dalšímu
jednání.

Valná hromada Lesů města 
Prostějova, s. r. o.

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady  obchodní společnosti Le-
sy města Prostějova, s. r. o., po  projednání
schválila hospodářský výsledek obchodní spo-
lečnosti  za rok 2004 a rozdělení zisku obchod-
ní společnosti takto:

- hospodářský výsledek společnosti po zda-
nění: 575 tisíc Kč, z toho: 

- FKSP: 90 tisíc Kč, 
- navýšení provozního kapitálu a nákl. mimo

daň. zákl.: 485  tis. Kč.

Valná hromada Domovní správy
Prostějov, s. r. o.

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady  obchodní společnosti Do-
movní správa Prostějov, s. r. o., po  projednání
vzala na vědomí: 

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

2. zprávu auditora.
Současně mimo jiné schválila:
1. výroční zprávu o hospodaření společnosti

za rok 2004,
2. řádnou účetní závěrku,
3. hospodářský výsledek společnosti za rok

2004, 
4. rozdělení zisku podle návrhu jednatele

společnosti, 
5. zprávu statutárního orgánu společnosti

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

Výroční zpráva o. p. s. Národní dům
Prostějov

Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí výroční  zprávu obecně prospěšné
společnosti Národní dům Prostějov za  rok
2004.

Zjednosměrnění komunikací 
- vyhodnocení podnětů občanů

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la ing. Karin  Kuklové, vedoucí odboru kon-
cepce a rozvoje, předložit doplněný materiál
dopravní komisi.

Informace o záměru 
potencionálního investora

Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí  informaci o záměru potencionální-
ho investora.

Současně schválila účast zástupců investo-
ra na schůzi  rady města dne 5. 4. 2005 za
účelem prezentace společnosti a účast ing.
Jana Tesaře, Mgr. Vlastimila Uchytila a ing.
Radima  Fialy (náhradník Mgr. Jiří Snášel)
na zahraniční pracovní cestě  za účelem ná-
vštěvy sídla společnosti potencionálního in-
vestora  v Německu ve dnech 31. 3. - 1. 4.
2005. 

Povolení výjimky z počtu dětí 
ve třídách mateřských škol

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla povolit  výjimku z počtu dětí ve třídě ma-
teřské školy v souladu s $ 23  odst. 3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon) od  1. 1. 2005 do 31. 8. 2005
pro:

- Mateřskou školu Prostějov, Moravská ul.
30, ve výši 25 dětí  na každou třídu pracoviště
Moravská, 

- Mateřskou školu Prostějov, Smetanova ul.
24, ve výši 28 dětí  na každou třídu pracoviště
Smetanova, 

- Základní školu Prostějov, Sídliště svobody
24/79, ve výši 26  dětí na každou třídu praco-
viště mateřské školy sídliště Svobody  23/78,
79,

- Základní školu Prostějov, Melantrichova
ul. 60, ve výši 25  dětí na každou třídu praco-
viště mateřské školy Fanderlíkova.

Problematika umísťování 
psů odchycených

na území Prostějova

Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí zprávu  o problematice umisťování
toulavých psů odchycených na území  města
Prostějova.

Veřejná finanční podpora 
na nákup autobusů MHD

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory ve vý-
ši 40 tisíc Kč firmě FTL - First  Transport Li-
nes, a. s., Letecká 8, Prostějov, na pokrytí části
nákladů spojených s nákupem dvou nízkopo-
dlažních autobusů MHD. 

Veřejná finanční podpora 
z prostředků komise sociální 

a zdravotní

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova - z prostředků komise
sociální a zdravotní:

1. ve výši 10 000 Kč sdružení Ochrana ne-
narozeného života,  Sádky 2, Prostějov, na ma-
teriální výpomoc ženám v tísni,

2. ve výši 10 000 Kč Dětskému domovu
a Speciální škole Čechy  pod Kosířem, Máne-
sova 1, na částečné pokrytí nákladů  rehabilita-
ce postižených dětí formou hipoterapie -  „Hi-
poterapie 2005“,

3. ve výši 50 000 Kč Zdravotnické záchran-
né službě Olomouckého  kraje, příspěvkové or-
ganizaci, Aksamitova 8, Olomouc - územnímu
odboru, Wolkerova 8, Prostějov, na úhradu vý-
početní  techniky - počítač, osobní ochranné
pracovní pomůcky pro  zaměstnance ÚO Pro-
stějov,

4. ve výši 50 000 Kč občanskému sdružení
Pomocná ruka, Školní  32, Prostějov, na úhra-
du nájmu kanceláře, energie, telefonní  poplat-
ky, mzdové náklady projektu „Vzdělání s han-
dicapem“.

Veřejná finanční podpora 
z prostředků komise 

pro výchovu a vzdělávání

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

1. ve výši 10 000 Kč KIWAJUNIORU Pro-
stějov, Vojáčkovo nám. 1,  na podporu projektu
„Kiwanis Panenka“ (nákup šicího materiálu),

2. ve výši 3 000 Kč Sboru dobrovolných ha-
sičů Vrahovice, Čs.  Armádního sboru 72, na
tisk propagačních materiálů - výukový  materi-
ál pro žáky základních škol, 

3. ve výši 2 500 Kč Tělocvičné jednotě So-
kol I Prostějov,  Skálovo nám. 4, na projekt
„Mikulášská besídka“ (vyzdobení  stromku,
dárky za recitaci) ,

4. ve výši 43 000 Kč Střednímu odbornému
učilišti obchodnímu  Prostějov, nám. E. Hu-
sserla 1, z toho: 

- na projekt „Gastroden 2005“ ve výši 15 ti-
síc Kč (pronájem  Národního domu, propagač-
ní materiál), 

- na projekt „Tradiční vánoční výstavka“ ve
výši 3 000 Kč (na  vánoční dekoraci, nákup ma-
teriálu, ceny pro vítěze),

- na „Den učitelů“ ve výši 25 000 Kč (na od-
měny pro učitele,  občerstvení),

5. výši 15 000 Kč Klubu přátel školy ZŠ
v Prostějově, Rejskova  tř. 4, na akademii ško-
ly „Zvonilo“ k 110. výročí školy  (pronájem di-
vadelního a přednáškového sálu, propagační
materiál),

6. ve výši 5 000 Kč Junáku - svazu skautů
a skautek ČR,  středisku Pelikáni, Vápenice 21,
na podporu činnosti (výtvarný  materiál, odmě-
ny v soutěžích),

7. ve výši 15 000 Kč Tomáši Jachníkovi,
Prostějov, na projekt  „Prostějovská mateřinka
2005“ (pronájem divadelního sálu,  balíčky pro
děti, propagace), 

8. ve výši 3 000 Kč Hanáckému klubu plas-
tikových modelářů při  AMK Minerva Prostě-
jov, na podporu činnosti (materiál, ceny do
soutěží), 

9. ve výši 4 300 Kč Klubu studentů, rodičů
a přátel  Cyrilometodějského gymnázia Prostě-
jov, Komenského 17, na  činnost Klubu Oáza
pro volný čas v Prostějově (na drobný  materi-
ál, na studentské akce), 

10. ve výši 6 000 Kč Cyrilometodějskému
gymnáziu Prostějov,  Komenského 17, na čin-
nost Klubu Oáza - kulturní aktivity ve  volném
čase (na výtvarný materiál), 

11. ve výši 5 000 Kč Klubu přátel základní
školy v Prostějově,  Palackého tř. 14, na oslavu
20. výročí vzniku mateřské školy v Čechovi-
cích (na odměny pro děti, na vydání časopisu
k výročí), 

12. ve výši 2 000 Kč Janu Průšovi, Prostějov,
na příspěvek na  účastnický poplatek na zase-
dání Evropského parlamentu mládeže v Nor-
sku.

Veřejná finanční podpora 
- granty pro rok 2005

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory (gran-
tů) z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 40 000 Kč Lukáši Andrýskovi,
Prostějov, na „umělecký  internetový portál
s jednotlivými prezentacemi začínajících
umělců“,

2. ve výši 50 000 Kč Evě Štefkové, Prostě-
jov, na realizaci  muzikálu „Popelka Nazaret-
ská“.

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 komise  pro mládež
a tělovýchovu:

1. ve výši 30 000 Kč Tělocvičné jednotě So-
kol I Prostějov,  Skálovo nám. 4, na podporu
činnosti tenisového klubu (čáry na  tenisové
kurty, sítě), 

2. ve výši 15 000 Kč Aeroklubu Josefa Fran-
tiška Prostějov, na  podporu činnosti (nákup
a oprava letecké techniky, nákup  záchranného
padáku),

3. ve výši 3 000 Kč Junáku - svazu skau-
tů a skautek ČR,  Okresní radě Prostějov,
Šmeralova ulice,na uspořádání projektů
pro neorganizovanou mládež (nájemné,
cestovné, materiál, provoz,  odměny, služ-
by),

4. ve výši 30 000 Kč Sportovnímu klubu Pro-
stějov, Sportovní 1,  na podporu činnosti korf-
balového oddílu (cestovné, nájem haly,  roz-
hodčí),

5. ve výši 10 000 Kč Petru Šiškovi, Tolstého
20, Šternberk, na  uspořádání dvou závodů ve
skateboardingu (věcné ceny, propagace,  ozvu-
čení, aparatura, komentátor), 

6. ve výši 13 000 Kč KRASO-bruslení Pro-
stějov, Za Kosteleckou  1, na uspořádání závo-
du „Velká cena Prostějova“ (nájem ledové  plo-
chy), 

7. ve výši 3 000 Kč FK LeRKáček Prostějov,
Sportovní 1, na  uspořádání halového turnaje
mládežnických družstev (pronájem  haly),

8. ve výši 25 000 Kč Tělovýchovné jednotě
OP Prostějov,  Kostelecká 47, na opravu plo-
voucího zařízení sloužícího  veřejnosti, 

9. ve výši 10 000 Kč Hokejovému klubu
Jestřábi Prostějov, o.  s., Ke Stadionu 1, na me-
zinárodní hokejový turnaj 4. tříd. 

Veřejná finanční podpora 
OS na pomoc zdravotně 

postiženým  LIPKA

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova ve výši 50  000 Kč Ob-
čanskému sdružení na pomoc zdravotně posti-
ženým LIPKA,  Tetín 1, na druhou část
výměnného pobytu 25 mladých lidí s těžkým
zdravotním postižením a 20 jejich osobních asi-
stentů v partnerském městě Borlange ve Švéd-
sku. 

Rekonstrukce budovy 
ve Školní ulici 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila rozpočtové  opatření, kterým se zvyšuje
rozpočet výdajů v kapitole 60  (výstavba)
o 3 600 000 Kč na rekonstrukci budovy ve
Školní  ulici č. 4 a současně se o stejnou částku
snižuje rezerva pro  rozpočtová opatření Rady
města Prostějova. 

Výstavba severní obslužné 
komunikace 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila rozpočtové  opatření, kterým se zvyšuje roz-
počet výdajů v kapitole 60 o 2  miliony Kč na
výstavbu severní obslužné komunikace a sou-
časně  se o stejnou částku snižuje rezerva pro
rozpočtová opatření  Rady města Prostějova. 

Úprava koeficientu u nájemného 
za pronájem garáží 
a parkovacích  míst 

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla s platností  od 1. 7. 2005 uplatnit inflační
koeficient 1,028 u nájemného za  pronájem ga-
ráží a parkovacích míst v majetku města Pro-
stějova.

Současně rozhodla pro rok 2005 neuplatňo-
vat inflační  koeficient u nájemného z pronájmu
nebytových prostor, které  slouží k podnikání
a činnosti neziskových organizací.

Vyhlášení záměru prodeje 
pozemku společnosti 
Koutný, spol. s r.  o. 

Rada města Prostějova po projednání vyhlá-
sila záměr prodeje  pozemku p. č. 7879/2 - or-
ná půda o výměře 448 m2 v k. ú.  Prostějov spo-
lečnosti Koutný, spol. s r. o., se sídlem Okruž-
ní  č. p. 4200, za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši mini-
málně dle znaleckého  posudku a bude uhraze-
na před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s podáním návrhu na po-
volení vkladu  vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí kupující.

Vyhlášení záměru prodeje 
pozemků společnosti REDO 

Rada města Prostějova po projednání vyhlá-
sila záměr prodeje  pozemku p. č. 6084/1 - za-
hrada o výměře 268 m2, pozemku p. č.  6084/8
- ost. plocha o výměře 4 028 m2, části pozemku
p. č.  6087 - ost. plocha o výměře cca 225 m2

(přesná výměra bude  známa po vyhotovení GP)
a části pozemku p. č. 6088 - zahrada o výměře
cca 105 m2 (přesná výměra bude známa po vy-
hotovení GP),  vše v k. ú. Prostějov, společnos-
ti REDO, s. r. o., se sídlem  Žižkovo nám. 20, za
účelem výstavby areálu sídla společnosti. 

Schválení pronájmu areálu 
bývalé Vitany společnosti 

TSP, s. r.  o.

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila pronájem  areálu bývalé Vitany, tj. budov na
pozemcích p. č. 7408/1, p.  č. 7412/5, p. č.
7412/4, p. č. 7414/3, p. č. 7405/4, p. č.  7408/3,
p. č. 7414/4 a p. č. 7464/5 a pozemků p. č.
7412/22, p.  č. 7412/23, p. č. 7412/10, p. č.
7408/1, p. č. 7412/5, p. č.  7412/4, p. č. 7414/3,

p. č. 7405/4, p. č. 7408/3, p. č. 7414/4,  p. č.
7464/5, vše v k. ú. Prostějov (nyní ve vlastnic-
tví  společnosti Lidl Česká republika v. o. s., se
sídlem Praha 5),  společnosti Technické služby
Prostějov, s. r. o., se sídlem  Prostějov, Jihoslo-
vanská 2169/28, za následujících podmínek:

- doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou,

- výše nájemného 370 000 Kč ročně,
- způsob placení nájemného čtvrtletně pře-

dem,
- výše nájemného bude každoročně uprave-

na inflačním koeficientem,
- nájemní smlouva bude uzavřena okamžitě

poté, co se město Prostějov stane vlastníkem
předmětných nemovitostí.

Vyhlášení záměru prodeje 
pozemků společnosti FTL - First

Transport Lines, a. s. 

Rada města Prostějova po projednání revo-
kovala usnesení  Rady města Prostějova ze dne
21. 10. 2003 (vyhlášení záměru  prodeje po-
zemků a částí pozemků v k.ú. Prostějov).

Současně vyhlásila záměr prodeje pozemků
p. č. 7397/13 -  ost. plocha o výměře 4 854 m2,
p. č. 7397/19 - ost.plocha o výměře 1 004 m2,
p. č. 7397/20 - ost. plocha o výměře 814 m2,
stavby technické vybavenosti na pozemku p. č.
7397/21 a pozemku p. č. 7397/21 - zast. plocha
o výměře 15 m2, stavby  technické vybavenos-
ti na pozemku p. č. 7397/22 a pozemku p.č.
7397/22 - zast. plocha o výměře 30 m2, vše v k.
ú. Prostějov, a technologie CNG umístěné na
předmětných nemovitostech,  společnosti FTL
- First Transport Lines, a. s., se sídlem  Letecká
8, za těchto podmínek:

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

- kupní cena za stavby technické vybavenos-
ti a technologii CNG  bude stanovena ve výši
dle zpracovaného znaleckého posudku,

- náklady spojené se zpracováním znalec-
kých posudků a správní poplatek spojený s po-
dáním návrhu na povolení vkladu  vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Schválení výpůjčky části 
pozemku In line klubu Prostějov 

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila výpůjčku  části pozemku p. č. 5999/1 -
ostatní plocha v k. ú. Prostějov v Kostelecké
ulici o výměře 1960 m2, včetně in-line hřiště
umístěného na uvedené části pozemku, sdruže-
ní In line klub  Prostějov, se sídlem Prostějov,
Fanderlíkova 52, za účelem  užívání in-line
hřiště, za následujících podmínek :

- doba výpůjčky - určitá do 1. 4. 2019 s tím,
že výpůjčku bude  možno ukončit výpovědí ze
strany půjčitele bez uvedení  důvodu,

- In line klub Prostějov bude vlastním nákla-
dem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu
a opravy pronajatého majetku,

- náklady na spotřebovanou elektrickou
energii na osvětlení in- line hřiště bude hradit In
line klub Prostějov. 

Studie dopravní zatíženosti

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la ing. Janu  Tesařovi, starostovi města, zajistit
zpracování studie  dopravní zatíženosti.

Žádost o opravu fasády hasičské
zbrojnice v Žešově

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la Miroslavu  Pišťákovi, místostarostovi města,
zajistit realizaci fasády  hasičské zbrojnice
v Žešově.

Záležitosti kontrolního výboru 
zastupitelstva města 

(zákon o střetu zájmů)

Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí  informaci ing. Lubomíra Baláše, ta-
jemníka MěÚ v Prostějově, o organizačním za-
jištění plnění podmínek vyplývajících ze znění
zákona o střetu zájmů (dokumenty budou k na-
hlížení na právním a personálním odboru
MěÚ, dveře č. 43).

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

Rada města Prostějova na své 70. schůzi dne 22. 3. 2005 mimo  jiné projednala: 


