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Oprava poškozených hrobů 
na městském hřbitově

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 (ko-
munální služby) o 73 tisíc korun na opravu
poškozených hrobů na hřbitově v Brněnské
ulici a současně se o stejnou částku snižuje
rezerva pro rozpočtová opatření Rady města
Prostějova.

Veřejná finanční podpora 
Československé obci legionářské

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova ve výši 
12 000 Kč Československé obci legionářské,
jednotě Prostějov, Kostelecká 17, na akce
směřující k uchování, předávání a rozvíjení
demokratických a humanitních tradic a při-
pomínání významných dějinných událostí
našeho státu.

Bezplatná distribuce 
videodokumentů a publikací

Rada města Prostějova po projednání
schválila:

a) bezplatnou distribuci videodokumentů
* Hanácké divadlo v Prostějově,
* Třída III. A a prostějovský černý pátek

10. 4. 1953,
* Piloti prostějovského leteckého učiliště

ve 2. světové válce, do základních škol, kul-
turních organizací zřízených městem Prostě-
jovem a do 15 středních škol ve městě Pro-
stějově,

b) bezplatnou distribuci publikací
* Prostějov na starých pohlednicích,
* Prostějov v malbě, kresbě, grafice, do

základních škol, kulturních organizací zříze-
ných městem Prostějov a do 15 středních
škol ve městě Prostějově.

Studie propojení ulic 
Barákova a Vrahovická

Rada města Prostějova po projednání ulo-
žila ing. Miroslavu Greplovi, vedoucímu od-
boru správy majetku města, předběžně jed-
nat v majetkoprávních věcech propojení uli-
ce Barákova a Vrahovická.

Výkon zadavatelských činností
v oblasti veřejných zakázek 

- investiční akce odboru výstavby

Rada města Prostějova po projednání sou-
hlasila s uzavřením mandátní smlouvy na
dodávku služeb zadavatelských činností
v oblasti veřejných zakázek s obchodní spo-
lečností RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13,
Brno, na tyto investiční akce:

- víceúčelová sportovní hala - rekonstruk-
ce ledové plochy,

- kino Metro rekonstrukce - bezbariéro-
vost, kanalizace, sedačky.

Rada města Prostějova po projednání dále
souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy na
dodávku služeb zadavatelských činností
v oblasti veřejných zakázek s obchodní spo-
lečností GORDION, s. r. o., se sídlem Ko-

munardů 16, Praha 7, na investiční akci:
- Komunikace Šafaříkova - rekonstrukce.
Současně uložila ing. Antonínu Zajíčkovi,

vedoucímu odboru výstavby, zajistit jednání
směřující k uzavření příslušných mandát-
ních smluv.

Program regenerace městské pa-
mátkové zóny v roce 2005

Rada města Prostějova po projednání do-
poručila Zastupitelstvu města Prostějova
schválit rozdělení finančních prostředků
v rámci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny Prostějov v roce 2005 (podíl
města na obnově památkových objektů pod-
le návrhu komise pro regeneraci městské pa-
mátkové zóny) takto:

- objekt: kostel sv. Jana Nepomuckého,
vlastník/správce: Provincialát, druh prací:
obnova fresek, podíl města -návrh: 100 000
Kč,

- objekt: klášter Milosrdných bratří, vlast-
ník/správce: Provincialát, druh prací: obno-
va střechy, podíl města návrh: 150 000 Kč,

- objekt: kostel Povýšení sv. Kříže, vlast-
ník/správce: FÚ, druh prací: obnova pískov-
cových soklů, podíl města - návrh: 50 000
Kč,

- objekt: Národní dům, vlastník/správce:
město, druh prací: obnova povrchu terasy
a střechy nad provazištěm, podíl města - ná-
vrh: rozpočet města na rok 2005,

- objekt: dům U měsíčka na náměstí T. G.
Masaryka č. 5, druh prací: obnova prostor 
I. nadzemního podlaží, včetně restaurování
portálu a maleb, podíl města - návrh: 100 ti-
síc Kč,

- objekt: dům na náměstí T. G. Masaryka
č. 30, druh prací: obnova střechy, podíl měs-
ta - návrh: 400 000 Kč.

Žádost o pronájem vinárny 
v Národním domě

Rada města Prostějova po projednání vza-
la na vědomí žádost Radka Jano, bytem Pro-
stějov, o pronájem vinárny v Národním do-
mě na Vojáčkově nám. v Prostějově.

Schválení pronájmu nebytových
prostor v Dolní ulici č. 6 

(na zřízení prodejny a půjčovny
zvukových a zvukově-obrazových

záznamů)

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor
o celkové rozloze 167,66m2 v Dolní ulici 
č. 3660/6 v Prostějově v pořadí:

1) VISO CZ, s. r. o. , se sídlem Ruská 239,
Čelechovice na Hané, za účelem zřízení ma-
loobchodního prodeje a pronájmu zvuko-
vých a zvukově-obrazových záznamů a je-
jich nenahraných nosičů, za roční nájemné
ve výši 70 000 Kč, s inflační doložkou,

2) Jiřímu Malému, Prostějov, za účelem
zřízení a provozování kadeřnického a kos-
metického salonu za roční nájemné ve výši
67 080 Kč, s inflační doložkou.

Schválení pronájmu nebytových
prostor v domě služeb 

ve Vrahovické ulici na kadeřnictví

Rada města Prostějova po projednání

schválila pronájem nebytových prostor
o celkové rozloze 36,20m2 v domě služeb
ve Vrahovické ulici č. 329/83 v Prostějově
přímému zájemci Ivetě Otrubové, Prostě-
jov, za účelem provozování kadeřnictví,
za roční nájemné ve výši 23 262 Kč, s in-
flační doložkou.

Schválení pronájmu nebytových
prostor v domě služeb 
na sídlišti E. Beneše 

(na kadeřnictví a činnost 
učňovského střediska)

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor
o celkové rozloze 137,32m2 v domě služeb
na sídlišti E. Beneše v Prostějově přímému
zájemci - SOŠ a SOU Přerov, Šířava 7, za
účelem provozování kadeřnictví se zacho-
váním činnosti učňovského střediska, za
měsíční nájemné ve výši 5 243 Kč, s in-
flační doložkou.

Schválení pronájmu nebytových
prostor ve Svatoplukově ulici 

č. 3 na prodejnu s komunikační
a digitální technikou

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor
o celkové rozloze 16,63m2 ve Svatopluko-
vě ulici č. 3 v Prostějově Romanu Bílkovi,
bytem Prostějov, za účelem zřízení a pro-
vozování prodejny s komunikační a digi-
tální technikou a příslušenstvím, za měsíč-
ní nájemné ve výši 3 000 Kč, s inflační do-
ložkou.

Revokace usnesení o záměru 
pronájmu nebytových prostor

na Husově náměstí č. 85

Rada města Prostějova po projednání
revokovala své usnesení ze dne 23. 11.
2004, kterým vyhlásila záměr pronájmu
nebytových prostor o celkové rozloze
55,01m2 na Husově nám. č. 2035/85 v Pro-
stějově.

Schválení pronájmu bývalé 
ZŠ na Husově náměstí 

Soukromé střední podnikatelské
škole obchodu a služeb 

a Technické univerzitě Liberec

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem nebytových prostor
v objektu bývalé základní školy na Huso-
vě náměstí v Prostějově, č. p. 2061 na po-
zemku p. č. 3791, v k. ú. Prostějov, o cel-
kové výměře 3 058,09 m2, a to:

a) části nebytových prostor o výměře 
1 692,19 m2 společnosti Soukromá střední
podnikatelská škola obchodu a služeb,
spol. s r. o., se sídlem Prostějov, Palacké-
ho 147/4-6, za účelem provozování střed-
ní odborné školy,

b) části nebytových prostor o výměře 
1 365,90 m2 Technické univerzitě v Liber-
ci, se sídlem Liberec, Hálkova 6, za úče-
lem zřízení detašovaného pracoviště fa-

kulty textilní, za následujících podmínek:
- nájemní smlouvy budou uzavřeny na

dobu neurčitou s jednoroční výpovědní
lhůtou,

- nájemné je stanoveno:
- za pronájem nebytových prostor o vý-

měře 1 692,19 m2 společnosti Soukromá
střední podnikatelská škola obchodu a slu-
žeb, spol. s r. o., ve výši 200 000 Kč roč-
ně, které bude placeno ročně předem,

- za pronájem nebytových prostor o vý-
měře 1 365,90 m2 Technické univerzitě
v Liberci ve výši 160 000 Kč ročně, které
bude placeno ročně předem,

- nájemné bude každoročně upraveno
inflačním koeficientem,

- veškeré náklady spojené s užíváním
předmětných nebytových prostor po dobu
nájmu uhradí nájemci.

Záměr pronájmu městské 
tržnice v ulicích 

Kostelní a Úprkova

Rada města Prostějova po projednání
revokovala usnesení Rady města Prostějo-
va ze dne 20. 12. 2004 (prodloužení ná-
jemní smlouvy na pronájem městské tržni-
ce v ulicích Kostelní a Úprkova v Prostě-
jově ze dne 26. 11. 1998 dosavadnímu
nájemci Vladimíru Hýskovi, bytem Plum-
lov).

Současně schválila prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem městské tržnice
v ulicích Kostelní a Úprkova v Prostějově
ze dne 26. 11. 1998 dosavadnímu nájemci
Vladimíru Hýskovi, bytem Plumlov, na
dobu určitou do 28. 2. 2005 s tím, že ná-
jemné za období od 1. 1. 2005 do 28. 2.
2005 bude činit celkem 66 667 Kč.

Dále vyhlásila záměr pronájmu městské
tržnice v ulicích Kostelní a Úprkova v Pro-
stějově, tj. objektu občanské vybavenosti
bez č. p. na pozemku p. č. 11/1 a pozemku
p. č. 11/1 v k. ú. Prostějov, včetně movité-
ho inventáře, za účelem organizování ob-
chodních aktivit, včetně provozu veřej-
ných WC, formou neveřejného vícekriteri-
álního výběrového řízení.

Prodej objektu 
v Dolní ulici č. 15

Rada města Prostějova po projednání
doporučila Zastupitelstvu města Prostějo-
va schválit prodej objektu bydlení č. p.
2134 (Dolní 15 v Prostějově) na pozemku

p. č. 3904 a pozemků p. č. 3904 - zastavě-
ná plocha o výměře 148 m2 a p. č. 3905 -
ostatní plocha o výměře 366 m2, vše v k.ú.
Prostějov, Martinu Frýbortovi, bytem Pro-
stějov, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 
460 tisíc Kč,

- kupní cena bude v celé výši zaplacena
před podpisem kupní smlouvy,

- do dvou let od podpisu kupní smlouvy
bude objekt č. p. 2134 na pozemku p. č.
3904 v k. ú. Prostějov zdemolován a do
šesti let od podpisu kupní smlouvy vysta-
věn nový objekt na pozemcích p. č. 3904
a p. č. 3905 v k. ú. Prostějov s odsunem
stavební čáry (včetně pravomocného ko-
laudačního rozhodnutí); pro případ nespl-
nění některé z uvedených podmínek se sta-
novuje smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč
za každý i započatý kalendářní měsíc pro-
dlení s demolicí objektu nebo výstavbou
nového objektu a možnost pro dávajícího
od kupní smlouvy odstoupit,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným nemovitostem do doby výstavby
nového objektu (včetně pravomocného
kolaudačního rozhodnutí) na pozemích 
p. č. 3904 a p. č. 3905 v k.ú. Prostějov,

- náklady na zpracování znaleckého po-
sudku a správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu na povolení vkladu práv do ka-
tastru nemovitostí uhradí kupující.

Revokace části usnesení 
o pronájmu části pozemku 

společnosti M.B. KERAMIKA

Rada města Prostějova po projednání
revokovala usnesení Rady města Prostějo-
va ze dne 6. 5. 2003 v části, kterou byl
schválen pronájem části pozemku p. č.
2437/1 v k. ú. Prostějov o výměře 72 m2

společnosti M.B.KERAMIKA, spol. s r.
o., se sídlem Brno, za účelem zřízení od-
stavné plochy pro parkování osobních au-
tomobilů.

Převzetí záštity nad 
„Hanáckým pohárem“

Rada města Prostějova po projednání
převzala záštitu nad 8. ročníkem koktejlo-
vé juniorské soutěže s mezinárodní účastí,
kterou pořádá Střední odborné učiliště ob-
chodní, náměstí E. Husserla, dne 10. 3.
2005 pod názvem „Hanácký pohár“.

Rada města Prostějova na své 64. schůzi dne 11. 1. 2005 mimo jiné projednala:

Vyhlášení záměru pronájmu 
objektu bydlení

na Husově náměstí č. 67

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr pronájmu objektu bydlení na
Husově náměstí č. 67 v Prostějově, č. p.
2299 na pozemku p. č. 4157, v k. ú. Prostě-
jov, a pozemku p. č. 4157 - zastavěná plo-
cha, objekt bydlení o výměře 626 m2 v k. ú.
Prostějov, Českému svazu ochránců přírody

- Regionálnímu sdružení Iris, se sídlem Hu-
sovo náměstí 67, Prostějov, za účelem pro-
vozování střediska Českého svazu ochránců
přírody, za následujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 25 let,

- nájemné bude stanoveno v symbolické
výši 1 Kč ročně,

- způsob placení nájemného - ročně pře-
dem,

- nájemné nebude navyšováno o míru in-
flace.

Rada města Prostějova na své 65. radě
dne 14. 1. 2005 mimo jiné projednala:

Komise životního prostředí
při Radě města Prostějova 

oznamuje, 

že i v letošním roce je možné požádat 

o veřejnou finanční podporu 
poskytovanou z rozpočtu města Prostějova.

Komise životního prostředí podporuje žádosti, 
které se týkají ochrany a tvorby životního prostředí 

a environmentální výchovy a osvěty.

Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách
města Prostějova, v informačním středisku MěÚ 

nebo přímo na odboru životního prostředí, Miličova 1, 
Prostějov, u ing. Popelkové.

Žádosti včetně příslušných příloh je možné podat 
na podatelně MěÚ na nám. T. G. Masaryka 12-14, Prostějov, 

a to nejpozději do 28. 2. 2005. Při posuzování žádostí 
bude mimo jiné brán zřetel na termín podání žádosti.

Změna obecně závazné
vyhlášky o místním 
poplatku za užívání 

veřejného prostranství

Finanční odbor Městského úřadu
v Prostějově sděluje, že dne 27. 12. 2004
nabyla účinnosti obecně závazná vyhláš-
ka č. 17/2004, kterou se mění obecně zá-
vazná vyhláška č. 12/2003 o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství.

Změna se týká osvobození od poplat-
ku, kdy v článku 10 odstavci a) se slova
„bez vstupného nebo akcí“ ruší a je zru-
šen celý odstavec c), který zněl:

„ umístění stojanů na kola na veřejném
prostranství nesoucí reklamní nápisy dle
vymezení této obecně závazné vyhlášky,
jestliže zabírají max. 2 m2 veřejného pro-
stranství.“

Dosavadní odstavce d) až j) se označu-
jí jako odstavce c) až i).

Dále došlo ke změně v sazbě poplatku,
kdy v článku 8 odstavci 2. písmenu f) se
za užívání veřejného prostranství pro re-
klamní akce, zejména předvádění zboží
platí:

I. - III. zóna...................10 Kč /m2/den.
V článku 8, odstavci 2 se v nadpisu pís-

mena c) a h) doplňuje slovo: paušální
částka.

Ostatní ustanovení obecně závazné
vyhlášky č. 12/2003 se nemění.

Informační středisko
městského úřadu nabízí:

Výpravné publikace:
Prostějov v malbě, kresbě a grafice
Prostějov - dějiny města - I. a II. díl
Prostějov na starých pohlednicích
Prostějov - procházka městem (česká, anglická a německá verze)
Olomoucký kraj
Židovské město v Prostějově

Videokazety:
Prostějov XX. století - I. a II. díl (česká, anglická a německá verze)
Židé na Moravě
Třída III. A a prostějovský černý pátek 10. dubna 1953
Hanácké divadlo v Prostějově
Piloti prostějovského leteckého učiliště ve 2. světové válce
Čestní občané města
O věcech veřejných aneb Sociální politika města
Jíří Wolker - básníkova pouť
Prostějovská radnice
Prostějov (česká, německá a anglická verze)

CD:
Prostějov (česká, německá a anglická verze)
Prostějovská radnice

Upomínkové předměty:
Zvonečky a těžítka s motivy prostějovské radnice
Pamětní mince k 90. výročí vzniku radnice
Turistická známka města

Další propagační materiály:
Mapy, pohlednice, brožura Nová radnice Prostějov


