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- nájemné je stanoveno ve výši 75
Kč/m2/rok, tj. 181 650 Kč/rok,

- nájemné bude každoročně upravováno
inflačním koeficientem,

- nájemce bude oprávněn poskytnout pro-
najaté nebytové prostory  do krátkodobého
užívání třetích osob (maximálně na dobu 30
dnů)  bez předchozího souhlasu pronajíma-
tele,

b) pronájem nebytových prostor v objek-
tu Vápenice 9 v Prostějově, č. p. 2977,
o celkové výměře 396,56 m2 Soukromému
střednímu odbornému učilišti Prostějov, 
s. r. o., se sídlem  Vápenice 9, za těchto pod-
mínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na do-
bu neurčitou, se čtyřletou  výpovědní lhů-
tou,

- nájemné je stanoveno ve výši 75
Kč/m2/rok, tj. 29 742 Kč/rok,

- nájemné bude každoročně upravováno
inflačním koeficientem.

Pronájem hřiště 
za Olomouckou ulicí TJ Haná 

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem  objektu občanské vyba-
venosti na pozemku p. č. 5738/11, objektu
technické vybavenosti na pozemku p. č.

5738/12 a pozemků p. č.  5738/1, p. č.
5738/3, p. č. 5738/9, 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, Tělový-
chovné  jednotě Haná, se sídlem Prostějov,
za účelem provozování  hřiště a sportovních
aktivit za následujících podmínek:

- smlouva o nájmu bude uzavřena na do-
bu neurčitou s tříměsíční  výpovědní lhůtou,

- nájemné bude stanoveno ve výši 6 000
Kč ročně a bude placeno  ročně předem,

- nájemce umožní třetím osobám krátko-
dobé užívání pronajatých  nemovitostí bez
předchozího souhlasu pronajímatele, 

- veškeré náklady na provoz a údržbu pro-
najatých nemovitostí  ponese nájemce,

- nájemné bude každoročně upraveno in-
flačním koeficientem.

Úprava užívání nebytových 
prostor objektu bývalé 
ZŠ na Husově  náměstí 

Rada města Prostějova po projednání re-
vokovala usnesení  Rady města Prostějova
ze dne 11.1.2005 v části týkající se  schvá-
lení pronájmu části nebytových prostor
v objektu bývalé ZŠ  na Husově náměstí
o výměře 1 365,90 m2 Technické univerzitě

v Liberci za účelem zřízení detašovaného
pracoviště fakulty  textilní.

Současně schválila pronájem nebytových
prostor v objektu  bývalé ZŠ na Husově ná-
městí, a to učebny ve střední části II.  nad-
zemního podlaží objektu o výměře 86,80 m2

společnosti  Soukromá střední podnikatel-
ská škola obchodu a služeb, spol. s r.o., se
sídlem Prostějov, Palackého 147/4-6, za
účelem  provozování střední odborné školy
za následujících podmínek:

- nájemné bude stanoveno ve výši 10 259
Kč ročně a bude placeno  ročně předem, 

- nájemné bude každoročně upraveno in-
flačním koeficientem,

- veškeré náklady spojené s užíváním
předmětných nebytových  prostor po dobu
nájmu uhradí nájemce, 

- pronájem uvedených nebytových pro-
stor bude proveden  rozšířením stávající
Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne  30. 5. 2005 formou dodatku.

Dále vyhlásila záměr pronájmu části po-
zemku p. č. 3791 v k.ú. Prostějov o výmě-
ře 710 m2 (dvůr u objektu Husovo nám. 91 
v Prostějově) a pozemku p. č. 7948/1 o vý-
měře 1 124 m2 v k. ú.  Prostějov (sportovní
hřiště u objektu Husovo nám. 91 v Prostějo-
vě) společnosti Soukromá střední podnika-
telská škola  obchodu a služeb, spol. s r. o.,

se sídlem Prostějov, Palackého  147/4-6, za
účelem zajištění výuky tělesné výchovy
v rámci  provozování střední odborné školy
za nájemné ve výši 1 Kč/m2 /rok, tj. celkem
1 834 Kč ročně.

Realizace projektu Klokánek 
Fondu ohrožených dětí 

Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí  informace komise sociální
a zdravotní ve věci žádosti Fondu  ohrože-
ných dětí o zajištění prostor pro realizaci
projektu  Klokánek s tím, že ing. Miroslav
Grepl, vedoucí odboru správy  majetku
města, navrhne vhodné řešení.

Prodloužení provozní doby 
restauračních zahrádek 

Rada města Prostějova po projednání
schválila výjimky z nařízení města Prostě-
jova č. 1/2000, kterým se vydává tržní řád,
v platném znění takto:

1. provoz restaurační zahrádky bez hu-
debních produkcí s platností do 30. 9. 2005
ve dnech pátek a sobota do 24.00 hodin
v „Pivnici na Mlýnské“,

2. provoz restaurační zahrádky bez hu-
debních produkcí s platností do 30. 9. 2005

ve dnech pátek a sobota do 24.00 hodin
a v neděli až čtvrtek do 23.00 hodin v pro-
vozovně „HAWAI“  Drozdovice,

3. provoz restaurační zahrádky bez hu-
debních produkcí s platností do 30. 9. 2005
ve dnech pátek a sobota do 24.00 hodin
a v neděli až čtvrtek do 23.00 hodin v „Hra-
dební pivnici“,

4. páteční hudební produkce do 24.00 ho-
din na koupališti ve  Vrahovicích.

Řešení problematiky
městské knihovny

Rada města Prostějova po projednání ulo-
žila ing. Karin  Kuklové, vedoucí odboru
koncepce a rozvoje, provést výběr  projek-
tanta na zpracování studie:

1. nové knihovny,
2. přístavby stávající knihovny, 
3. možnosti přemístění části knihovny do

objektu bývalé  Masarykovy ZŠ.

Hroby J. Wolkra a E. Valenty

Rada města Prostějova po projednání ulo-
žila Miroslavu  Pišťákovi, místostarostovi
města, zajistit vyčištění náhrobku J. Wolkra
a vybudování hrobu E.  Valenty.

Rada města Prostějova na své 79. schůzi dne 28. 6. 2005 mimo  jiné projednala: 

Vyhodnocení průzkumu názorů obyvatel a podnikatelů provedeného
v souvislosti s přípravou strategického plánu města Prostějova 

Odbor koncepce a rozvoje 
MěÚ Prostějov 
a společnost DHV CR 

Město Prostějov v současné době zpraco-
vává Strategický plán  rozvoje města Pro-
stějova, pro jehož potřeby byl proveden
průzkum názorů obyvatel a podnikatelů. Cí-
lem průzkumu bylo  získat užitečné a věro-
hodné informace o situaci a názorech  oby-
vatel Prostějova a rovněž těch, kteří zde
podnikají,  investují a vytvářejí pracovní
příležitosti pro obyvatele  města. Průzkum
byl proveden společností DHV CR, spol. 
s r. o.,  která na zpracování strategického
plánu spolupracuje s odborem  koncepce
a rozvoje MěÚ.

Průzkum proběhl v měsících březnu
a dubnu roku 2005. Část  průzkumu názorů
obyvatel byla provedena formou jejich  do-
tazování studenty. Další Prostějované měli
možnost vyplnit  dotazník otištěný v Rad-
ničních listech a současně umístěný na in-
ternetových stránkách města Prostějova.
Průzkumu se  zúčastnilo přes 400 občanů.
K účasti na něm byly rovněž  vyzvány
všechny podnikatelské subjekty v Prostějo-
vě, a to  prostřednictvím Městského úřadu
v Prostějově, Okresní  hospodářské komory
a Soukromé střední podnikatelské školy  ob-
chodu a služeb. Vyplněné dotazníky odevz-
dalo na 50  podnikatelů. 

Otázky v průzkumu názorů obyvatel byly
zaměřeny na úroveň  bydlení, kvalitu života
ve městě a jeho okolí a na názory na  kvali-
tu služeb poskytovaných městem. Otázky
v průzkumu  ekonomických subjektů se tý-
kaly pracovních sil, podmínek pro  podniká-
ní, názorů na kvalitu služeb poskytovaných
městem,  vztahu k městské správě a celko-
vého názoru na město a okolí  jako místa
podnikání.

Co si myslí občané?

I přesto, že téměř polovina dotazovaných
má zájem zlepšit  svou bytovou situaci, 85
procent z nich nemá v úmyslu  stěhovat se
mimo Prostějov. Většina dotazovaných je

spokojena s životním prostředím Prostějo-
va. Co je však velice znepokojuje,  je nega-
tivní vliv dopravy v centru města a rovněž
problémy se  sběrem odpadů. Lidé by chtěli
zlepšit údržbu silnic a chodníků,  veřejného

prostranství a zeleně. V oblasti dopravy ob-
čany  především zneklidňuje vysoká cena
a nízká frekvence spojů  městské hromadné
dopravy. 

Rovněž bezpečnostní situace ve městě má
oblasti, které  občany nenechávají klidnými.
Trápí je krádeže, loupeže a pouliční krimi-

nalita. Mezi nejnebezpečnější místa v Pro-
stějově  patří podle dotazovaných parky
a Husovo náměstí. Lidé by v souvislosti s tě-
mito problémy uvítali navýšení počtu stráž-
níků  městské policie.

I když jsou lidé v Prostějově se sítí ob-
chodů a služeb  obecně spokojeni, přesto jim
mimo jiné chybějí hlavně obchody  se znač-
kovým zbožím, supermarkety, obchodní do-
my, opravny,  kavárny a multikino. S množ-
stvím volnočasových aktivit jsou  lidé spo-
kojeni. Co by ale uvítali v oblasti kultury,
jsou živé  koncerty, festivaly a zábava pro
střední generaci. V oblasti  sportu je to aqua-
park, koupaliště, krytý bazén, víceúčelové
hřiště, hřiště pro děti a rovněž hřiště v okra-
jových částech  města. 

Co si myslí podnikatelé?

Výsledky průzkumu ukazují, že v posled-
ních třech letech  nedošlo mezi dotazovaný-
mi ekonomickými subjekty k většímu  pro-
pouštění ani náboru nových zaměstnanců.
Propouštění  zaměstnanců v nejbližší době
neplánuje drtivá většina  respondentů. Jako
potěšující skutečnost se jeví pozitivní  hod-
nocení kvality vlastní pracovní síly. Podni-
katelé ovšem  poukazují i na nedostatky pra-
covní síly ve městě a v jeho  spádovém oko-
lí, které spočívají především v nízké
produktivitě  práce, v nedostatečné kvalifi-
kaci zaměstnanců a ve kvalifikaci  v ne-
vhodných profesích. 

Z průzkumu vyplývá, že podnikatelé by
nejvíce ocenili  informace o rozvojových
plánech města, zvýhodněný podnájem a rov-
něž považují za důležité budování průmy-
slových zón.

Ke kvalitě činností městské správy se
podnikatelé ve  většině oblastí vyjádřili po-
zitivně. Pozitivně hodnotí  dotazovaní pod-
nikatelé vedení města Prostějova a město ja-
ko  místo pro podnikání.

Kompletní vyhodnocení průzkumu je
k dispozici na  internetových stránkách měs-
ta Prostějova.

Zjištěnými názory se bude Město Prostě-
jov zabývat, a to  nejen při sestavování stra-
tegického plánu, ale při celé své  práci. O dal-
ším postupu činností v rámci pořizování
Strategického plánu rozvoje města Prostějo-
va vás budeme  informovat. 

V ãem vidí obyvatelé
nejvût‰í pfiednosti 

Prostûjova

✔ dostatek institucí (‰kolky, ‰koly),

sluÏeb, sportovního a sportovní-

ho vyÏití

✔ poloha mûsta

✔ celkov˘ objem mûsta

✔ malé a klidné mûsto 

✔ historické mûsto s dlouhodobou

tradicí 

✔ opravené centrum 

✔ dobrá práce zastupitelstva 

✔ ãistota 

✔ okolí mûsta

V čem vidí občané
největší nedostatky

Prostějova

✔ doprava (hustota, stav komunikací)

✔ nepořádek, odpadky

✔ nezaměstnanost, málo pracov-

ních příležitostí

✔ nedostatek zeleně a parků

✔ nedostatek chodníků a jejich

špatný stav 

✔ nedostatek sportovišť

Dotazovaní pozitivně hodnotili město jako místo pro podnikání  (viz níže uvedený graf).

V celkovém hodnocení správy města byli podnikatelé velmi  pozitivní (viz níže uvedený graf).


