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Valná hromada obchodní 
společnosti Lesy města 

Prostějova, s. r. o.

Rada města Prostějova při výkonu pů-
sobnosti valné hromady obchodní společ-
nosti Lesy města Prostějova, s. r. o. po
projednání schválila dodatek k nájemní
smlouvě NS/OPK/01/č. 13 s tím, že sjed-
naná výše nájemného na rok 2005 činí 
2 mil. Kč.

Plán schůzí rady a zasedání 
zastupitelstva na rok 2005

Rada města Prostějova po projednání
schválila plán schůzí Rady města Prostě-
jova a zasedání Zastupitelstva města Pro-
stějova na rok 2005 dle důvodové zprávy.

Pracovní řád Městské policie
Prostějov

Rada města Prostějova po projednání
schválila Pracovní řád Městské policie
Prostějov.

Veřejnoprávní smlouva o výkonu
přenesené působnosti v oblasti

projednávání přestupků

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila s uzavřením Veřejnoprávní
smlouvy o zajišťování výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání pře-
stupků mezi městem Prostějov a obcí Vře-
sovice na dobu určitou do 30. 6. 2007.

Pokyny pro kontrolu 
hospodaření města Prostějova 
a jím zřízených a založených

právnických osob k 31. 12. 2004

Rada města Prostějova po projednání
schválila Pokyny pro kontrolu hospodaře-
ní města Prostějova a jím zřízených a za-
ložených právnických osob k 31. 12. 2004
včetně úpravy dle schváleného harmono-
gramu jednání rady a zastupitelstva na rok
2005.

Kanalizace Vrahovice-Čechůvky

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (vý-
stavba) o 4 miliony korun na kanalizaci
Vrahovice - Čechůvky a současně se
o stejnou částku snižuje rozpočet výdajů
v kapitole 60 na dešťovou kanalizaci a ko-
munikaci Vrahovice - Čechůvky.

Navýšení rezervy pro rozpočtová
opatření rady

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 70 (re-
zerva pro rozpočtová opatření Rady města
Prostějova) o 4 300 tisíc korun (kauce
v obchodní veřejní soutěži na uzavření
smlouvy na odkup akcií společnosti FOR-
TE, a. s.

Nové zastávky městské 
hromadné dopravy

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 (ko-

munální služby) o 50 tisíc na vybudování
dvou nových zastávek MHD a současně se
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova.

Veřejná finanční podpora 
- Charita Olomouc

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rezervy pro rozpočtová opatření
Rady města Prostějova ve výši 20 000 Kč
Charitě Olomouc, Azylovému domu Sa-
maritán, Wurmova 5, na zajištění úhrady
potravin pro klienty, elektrické energie
a na náklady spojené s ubytováním klien-
tů s trvalým bydlištěm v Prostějově v azy-
lovém domě Samaritán.

Domovní správa Prostějov, 
s. r. o. - zpráva o hospodaření 

za tři čtvrtletí 2004

Rada města Prostějova při výkonu pů-
sobnosti valné hromady společnosti Do-
movní správa Prostějov, s. r. o. po pro-
jednání vzala na vědomí výsledky hospo-
daření společnosti Domovní správa
Prostějov,s. r. o. za tři čtvrtletí roku 2004.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v domě s pečovatelskou

službou v Hacarově ulici

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr pronájmu nebytových pro-
stor o celkové rozloze 71,03m2 v domě
s pečovatelskou službou v Hacarově ulici
č. 4343/2 v Prostějově za těchto podmínek:

- za účelem provozování služeb pro ná-
jemníky domů s pečovatelskou službou
v Hacarově a Polišenského ulici v Prostě-
jově,

- formou neveřejného vícekriteriálního
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční nájemné s inflační
doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve
výši 500 Kč v pokladně Domovní správy
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu parkovacího
místa v DPS Hacarova 2

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr pronájmu parkovacího
místa v domě s pečovatelskou službou
v Hacarově ulici č. 4343/2 v Prostějově za
těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájem-
níků bytů a nájemců nebytových prostor
v domě s pečovatelskou službou v Hacaro-
vě ulici č. 4343/2 v Prostějově,

- s předností parkování zdravotně posti-
žených nájemníků (průkazy ZTP),

- za nabídnuté roční nájemné v mini-
mální výši 6 000 Kč s inflační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve
výši 250 Kč v pokladně Domovní správy
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v Dolní ulici 6

Rada města Prostějova po projednání
schválila ukončení nájmu nebytových pro-
stor v Dolní ulici č. 3660/6 v Prostějově
pronajatých společnosti CANGURO do-
hodou k 30. 11. 2004.

Současně vyhlásila záměr pronájmu ne-
bytových prostor o celkové rozloze
167,66m2 v Dolní ulici č. 3660/6 v Prostě-
jově přímému zájemci, Jiřímu Malému,
Prostějov, za těchto podmínek:

- za účelem zřízení a provozování ka-

deřnického a kosmetického salonu,
- za roční nájemné ve výši 67 080 Kč

s inflační doložkou,
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve

výši 500 Kč v pokladně Domovní správy
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v domě služeb 
ve Vrahovické ulici 83

Rada města Prostějova po projednání
schválila ukončení nájmu nebytových pro-
stor ve Vrahovické ulici č. 329/83 v Pro-
stějově pronajatých Hygii, družstvu ka-
deřníků v Prostějově, dohodou k 31. 1.
2005.

Současně vyhlásila záměr pronájmu ne-
bytových prostor o celkové rozloze
36,20m2 v domě služeb ve Vrahovické uli-
ci č. 329/83 v Prostějově přímému zájem-
ci, Ivetě Otrubové, Prostějov, za těchto
podmínek:

- se zachováním dosavadní činnosti, tj.
provozování kadeřnictví,

- za roční nájemné ve výši 23 280 Kč
s inflační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve
výši 500 Kč v pokladně Domovní správy
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu nebytových
prostor v domě služeb na sídlišti

E. Beneše 4181

Rada města Prostějova po projednání
schválila ukončení nájmu nebytových pro-
stor v domě služeb na sídlišti E. Beneše 
č. p. 4181 v Prostějově pronajatých Hygii,
družstvu kadeřníků v Prostějově, dohodou
k 31. 1. 2005.

Současně vyhlásila záměr pronájmu ne-
bytových prostor o celkové rozloze
137,32m2 v domě služeb na sídlišti E. Be-
neše č. p. 4181 v Prostějově přímému zá-
jemci, SOŠ a SOU Přerov, Šířava 7, Pře-
rov, za těchto podmínek:

- se zachováním činnosti učňovského
střediska, tj. provozování kadeřnictví,

- za měsíční nájemné ve výši 5 243 Kč,
s inflační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve
výši 500 Kč v pokladně Domovní správy
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr prodeje části pozemku
v ulici Na hrázi

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr prodeje části pozemku 
p. č. 1642 - zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště o výměře cca 280 m2 ( přesná
výměra bude známa po vyhotovení GP)
v k. ú. Prostějov, v ulici Na hrázi, za kup-
ní cenu min. dle znaleckého posudku, za
následujících podmínek:

- kupní cena bude v plné výši uhrazena
před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno před-
kupní právo města Prostějova k převádě-
nému pozemku jako právo věcné na dobu
neurčitou tak, že se kupující zavazuje na-
bídnout tento pozemek v případě svého
úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit pro-
dávajícímu za cenu rovnající se kupní ce-
ně sjednané při převodu pozemku z vlast-
nictví města Prostějova do vlastnictví ku-
pujícího; předkupní právo bude možno
zrušit nejdříve po nabytí právní moci ko-
laudačního rozhodnutí, kterým bude povo-
leno užívání stavby dle územního plánu
města Prostějova na převáděném pozem-
ku,

- kupující bude povinen provést výstav-
bu objektu dle územního plánu města Pro-
stějova na převáděném pozemku včetně
pravomocného kolaudačního rozhodnutí
nejpozději do tří let po uzavření kupní
smlouvy; pro případ nedodržení této pod-

mínky bude v kupní smlouvě sjednána
smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za kaž-
dý měsíc prodlení a v případě, že výstavba
nebude v daném termínu vůbec zahájena,
možnost prodávajícího od kupní smlouvy
odstoupit,

- správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu práv do katast-
ru nemovitostí a náklady spojené se zpra-
cováním geometrického plánu a znalecké-
ho posudku uhradí kupující.

Záměr prodeje části pozemku
společnosti LIMIRE

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr prodeje části pozemku 
p. č. 7363/1 - orná půda v k. ú. Prostějov
o výměře cca 6 145 m2 ( přesná výměra bu-
de známa po vyhotovení GP) v ulici Kra-
lická společnosti LIMIRE, s. r. o., se síd-
lem Prostějov, Západní 75, za účelem vý-
stavby nového sídla společnosti, za
následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši mi-
nimálně 220 Kč/m2 pozemku a bude v pl-
né výši uhrazena před podpisem kupní
smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděnému pozemku, a to na dobu neurči-
tou tak, že se kupující zavazuje nabídnout
ho v případě svého úmyslu pozemek pro-
dat nebo jinak zcizit prodávajícímu za ce-
nu rovnající se kupní ceně sjednané při
převodu pozemku z vlastnictví města Pro-
stějova do vlastnictví kupujícího; před-
kupní právo bude možno zrušit nejdříve po
nabytí právní moci kolaudačního rozhod-
nutí, kterým bude povoleno užívání nové-
ho sídla kupujícího na převáděném po-
zemku,

- kupující bude povinen provést výstav-
bu nového sídla společnosti na převádě-
ném pozemku včetně pravomocného ko-
laudačního rozhodnutí nejpozději do tří let
po uzavření kupní smlouvy; pro případ ne-
dodržení této podmínky bude v kupní
smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši
30 000 Kč za každý měsíc prodlení a v pří-
padě, že výstavba objektu nebude v daném
termínu vůbec zahájena, možnost prodá-
vajícího od kupní smlouvy odstoupit,

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

Výměna výkladců v objektu 
Netušilova 3 (Čedok, a. s.)

Rada města Prostějova po projednání
souhlasila s tím, aby společnost Čedok 
a. s., se sídlem Na Příkopě 18, Praha 1,
provedla výměnu výkladců v objektu
v Netušilově ulici č. 3 za následujících
podmínek:

- členění výkladců bude shodné s pů-
vodním členěním,

- nové výkladce budou zhotoveny z ma-
teriálu shodného s původním (kov),

- před provedením výměny výkladců
bude jejich barevnost a provedení odsou-
hlaseno odborem koncepce a rozvoje
Městského úřadu v Prostějově,

- výměna výkladců bude provedena do
konce roku 2005 v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),

- o zahájení a ukončení prací bude s do-
statečným předstihem informován technik
Domovní správy Prostějov, s. r. o.,

- práce budou provedeny odborně za do-
držení pravidel bezpečnosti práce a požár-
ní ochrany, bude dbáno i bezpečnosti pro-
cházejících osob,

- společnost Čedok, a. s., odpovídá za
případné škody na majetku města Prostě-
jova, popř. na majetku ostatních nájemců
bytů a nebytových prostor v předmětném

objektu, vzniklé při provádění výměny vý-
kladců,

- pokud bude zasahováno do rozvodů
elektro, bude Domovní správě Prostějov,
s. r. o., předložena nejpozději do 30 dnů po
dokončení prací kopie revizní zprávy,

- celkové náklady na výměnu výkladců
nepřesáhnou 400 000 Kč,

- do 30 dnů po provedení výměny vý-
kladců předloží společnost Čedok, a. s.,
odboru správy majetku města Městského
úřadu v Prostějově doklady o nákladech
skutečně vynaložených na výměnu vý-
kladců.

Záměr prodeje části pozemku
v k. ú. Krasice

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr prodeje části pozemku
p. č. 54 - orná půda v k. ú. Krasice o vý-
měře cca 1000 m2 (přesná výměra bude
známa po vyhotovení GP) v ulici Za-
hradní ing. Bedřichu Grulichovi, bytem
Prostějov, za kupní cenu min. dle zna-
leckého posudku, za následujících pod-
mínek:

- kupní cena bude v plné výši uhraze-
na před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno před-
kupní právo města Prostějova k převádě-
nému pozemku jako právo věcné na do-
bu neurčitou tak, že se kupující zavazu-
je nabídnout tento pozemek v případě
svého úmyslu tento prodat nebo jinak
zcizit prodávajícímu za cenu rovnající se
kupní ceně sjednané při převodu pozem-
ku z vlastnictví města Prostějova do
vlastnictví kupujícího; předkupní právo
bude možno zrušit nejdříve po nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí,
kterým bude povoleno užívání rodinné-
ho domu na převáděném pozemku,

- kupující bude povinen provést vý-
stavbu rodinného domu na převádě-
ném pozemku včetně pravomocného
kolaudačního rozhodnutí nejpozději
do tří let po uzavření kupní smlouvy;
pro případ nedodržení této podmínky
bude v kupní smlouvě sjednána smluv-
ní pokuta ve výši 15 000 Kč za každý
měsíc prodlení a v případě, že výstav-
ba rodinného domu nebude v daném
termínu vůbec zahájena, možnost pro-
dávajícího od kupní smlouvy odstou-
pit,

- náklady na vyhotovení geometric-
kého plánu, znaleckého posudku
a správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu práv do ka-
tastru nemovitostí uhradí kupující.

Bytové záležitosti

Rada města Prostějova po projednání
schválila seznam žadatelů o pronájem
městských bytů v domech s pečovatelskou
službou.

Nákup vánočních 
ozdob

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 (ko-
munální služby) o 50 tisíc korun na vá-
noční výzdobu a současně se o stejnou
částku snižuje rezerva pro rozpočtová
opatření Rady města Prostějov.

Jmenování nových členů 
pracovní skupiny pro řešení 

problematiky městské knihovny

Rada města Prostějova po projednání
jmenovala JUDr. Josefa Augustina a Ivo
Slavotínka členy pracovní skupiny pro ře-
šení problematiky Městské knihovny Pro-
stějov.

Rada města Prostějova na své 62. schůzi dne 7. 12. 2004 mimo jiné projednala:

Rada města Prostějova na své 63. schůzi dne 20. 12. 2004 mimo jiné projednala:
Komise pro posouzení

a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky „Bytový dům 

Jezdecká kasárna“

Rada města Prostějova po projednání
schválila jmenný seznam členů a náhrad-
níků komise pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky „Bytový dům
Jezdecká kasárna“.

Pověřila ing. Jana Tesaře, starostu
města, jmenováním členů a náhradníků
komise ze seznamu v počtu šesti členů
a šesti náhradníků.

Veřejná finanční podpora

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova -
z prostředků rezerv pro rozpočtová opat-
ření Rady města Prostějova ve výši 
15 000 Kč TJ Sokol II, U Kalicha 2, na
ubytování (zimní soustředění družstva
starších dorostenců oddílu házené TJ So-
kol Prostějov).

Městská tržnice v ulici Kostelní 
- Úprkova (prodloužení 

nájemní smlouvy)

Rada města Prostějova po projednání
schválila prodloužení nájemní smlouvy
na pronájem městské tržnice v ul. Kostel-
ní a Úprkova v Prostějově ze dne 26. 11.
1998 dosavadnímu nájemci Vladimíru
Hýskovi, bytem Plumlov, na dobu určitou
od 1. 1. 2005 do 28. 2. 2005. Nájemné za
toto období bude činit celkem 187 651 Kč.

Odvolání a jmenování 
členů komise 
pro podporu 

a rozvoj podnikání

Rada města Prostějova po projednání
odvolala na základě vlastní žádosti z ko-
mise pro podporu a rozvoj podnikání
Zdeňka Mlčocha.

Současně jmenovala členkou komise
pro podporu a rozvoj podnikání Helenu
Chalánkovou, ředitelku Okresní hospo-
dářské komory.

Ukončení činnosti pracovní 
skupiny pro řešení záležitostí

prostějovského ledního hokeje

Rada města Prostějova po projednání
zrušila pracovní skupinu pro přípravu
jednání rady města o návrhu úpravy
vztahů mezi městem Prostějovem a HK
Jestřábi Prostějov, o. s.

Vyhlášení záměru pronájmu 
objektu bývalé 

ZŠ Husovo nám.

Rada města Prostějova po projednání
vyhlásila záměr pronájmu nebytových
prostor v objektu bývalé ZŠ Husovo
nám. v Prostějově o celkové výměře
3.058,09 m2, a to části nebytových pro-
stor o výměře 1 692,19 m2 společnosti
Soukromá střední podnikatelská škola
obchodu a služeb, spol. s r. o., se síd-
lem Prostějov, Palackého 147/4-6, za
účelem provozování střední odborné
školy, a části nebytových prostor o vý-
měře 1 365,90 m2 Technické univerzitě

v Liberci, za účelem zřízení detašova-
ného pracoviště fakulty textilní, za ná-
sledujících podmínek:

- nájemní smlouvy budou uzavřeny
na dobu neurčitou s jednoroční výpo-
vědní lhůtou,

- nájemné je stanoveno v celkové vý-
ši 360 000 Kč ročně (z toho 200 000 Kč
společnost Soukromá střední podnika-

telská škola obchodu a služeb, spol. s r.
o., a 160 000 Kč Technická univerzita
v Liberci) a bude placeno ročně pře-
dem,

- nájemné bude každoročně upraveno
inflačním koeficientem,

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

Veřejná finanční podpora na 
zajištění pomoci pro Vysoké Tatry

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry z rezervy pro rozpočtová opatření Rady
města Prostějova ve výši 50 000 Kč Adrena-
linsport Klubu Prostějov, Floriánské náměstí
206, na zajištění humanitární pomoci pro po-
stiženou oblast Vysoké Tatry (cestovné, uby-
tování, strava a nákup ochranných pomůcek).

Veřejná finanční podpora 
- Národním dům 
Prostějov, o. p. s.

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rezervy pro rozpočtová opatření Ra-
dy města Prostějova ve výši 16 000 Kč Ná-
rodnímu domu o. p. s., Vojáčkovo nám. 1,
na pořádání adventního kulturního vystou-
pen

Rada města Prostějova na své 61. schůzi

dne 30. 11. 2004 mimo jiné projednala:


