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Vysokorychlostní internet 
pro veřejnost

Rada města Prostějova po projednání
schválila záměr projektu  Vysokorych-
lostní internet pro veřejnost.

Současně uložila ing. Karin Kuklové,
vedoucí odboru koncepce  a rozvoje,
a Bc. Liboru Vykopalovi, vedoucímu
odboru správy a zabezpečení, zajistit
podání žádosti o dotaci na realizaci  pro-
jektu a vypsání veřejné obchodní soutě-
že. (Více na straně 1) 

Staronovým nájemcem tržnice 
se stala Domovní správa 

Rada města Prostějova po projednání
schválila pronájem městské  tržnice
v ulicích Kostelní a Úprkova v Prostějo-
vě, tj. objektu  občanské vybavenosti
bez č. p. na pozemku p. č. 11/1 a po-
zemku p.  č. 11/1, v k. ú. Prostějov, včet-
ně movitého inventáře, společnosti  Do-
movní správa Prostějov, s. r. o., se síd-
lem Prostějov,  Křížkovského 36/7, za
účelem organizování obchodních aktivit
včetně provozu veřejných WC za násle-
dujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena
s účinností od 1. 1. 2006 na dobu  neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

- nájemné bude stanoveno ve výši 280
tisíc Kč ročně a bude placeno  ročně pře-
dem, 

- nájemné bude každoročně upraveno
inflačním koeficientem.

Výpůjčka velodromu 
Českému Občanskému Klubu 

Cyklistů Prostějov

Rada města Prostějova po projednání
schválila výpůjčku objektu  občanské
vybavenosti, budovy bez čísla popisné-
ho na pozemku p. č.  5997, pozemku 
p. č. 5997 - zastavěná plocha o výměře
1 135 m2,  pozemku p. č. 5999/3 - ostat-
ní plocha o výměře 5 872 m2, pozemku
p. č. 5999/4 - ostatní plocha o výměře 
2 112 m2 a pozemku p. č.  5999/5 - ostat-
ní plocha o výměře 2 520 m2, vše v k.ú.
Prostějov, v ulici Kostelecká, Českému
Občanskému Klubu Cyklistů Prostějov,
sdružení, se sídlem Prostějov, Úprkova
16, na dobu určitou v délce  15 let, za
účelem provozování sportovní cyklisti-
ky s tím, že  vypůjčitel bude vlastním
nákladem zajišťovat údržbu a opravy
předmětu výpůjčky.

Výstavba parkoviště a křižovatky
s úpravou části ulice Anenské 

Rada města Prostějova po projednání
schválila jmenný seznam  členů a ná-
hradníků komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek  veřejných zakázek:

- Průmyslová zóna - sektor G
- Výstavba parkoviště a křižovatky

s úpravou části ulice Anenské.
Současně pověřila ing. Jana Tesaře,

starostu města,  jmenováním členů a ná-
hradníků komise v počtu 6 členů a 6  ná-
hradníků.

Soutěž o návrh na rozvoj 
systému parkování ve městě 

Rada města Prostějova po projednání
jmenovala členy a náhradníky soutěž-
ní poroty veřejné obchodní soutěže
o návrh „Návrh  rozvoje systému par-
kování na území města Prostějova“ ve
složení:

členové: 
ing. Petr Vrbka, 
ing. Bořivoj Horváth, 
ing. Jiří Miškela, 
Mgr. Jiří Košulič, 
ing. Věra Tomanová, 
ing. Michael Vafek, 
náhradníci: 
ing. Petr Plánička, 
ing. Marek Slabý, 
ing. Pavel Renát, 
ing. Jiří Košulič,
ing. Iveta Kolibová,
Jiří Procházka. 

Současně souhlasila s uzavřením
mandátní smlouvy na dodávku  služeb
zadavatelských činností v oblasti veřej-
ných zakázek s obchodní společností
RTS, a. s., se sídlem Lazaretní 13, Brno,
na  veřejnou zakázku o návrh s násled-
ným jednáním bez uveřejnění.

Provoz azylového centra 
v Určické ulici

Rada města Prostějova po projednání
schválila výpůjčku objektu  Azylového
centra v Prostějově, Určická 101/3124,
tj. objektu domu  č. p. 3124 umístěného
na pozemku p. č. 6459 o výměře 712 m2

a objektu domu č. p. 3125 na pozemku 
p. č. 6460 o výměře 370 m2 a pozemku
p. č. 6475 - zahrada, vše v k. ú. Prostějov,
Občanskému  sdružení sociální pomoci
Prostějov, se sídlem Prostějov, Určická
101, za účelem azylového ubytovávání
osob a poskytování dalších  souvisejících
služeb dle návrhu smlouvy o výpůjčce.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na
dobu neurčitou od 1. 1. 2006.

Unimobuňky pro azylovou 
ubytovnu 

RMP schválila rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v ka-
pitole 50 (správa majetku města)
o 1 150 000 korun na zakoupení  16 ku-
sů unimobuněk pro azylovou ubytovnu
a současně se o stejnou  částku snižuje
rozpočet výdajů v kapitole 60 (výstav-
ba) na  azylovou ubytovnu. 

Odkoupení šestnácti 
unimobuněk 

Rada města Prostějova po projednání
schválila odkoupení  souboru movitých
věcí - 16 kusů unimobuněk z vlastnictví
firmy  Pozemstav Prostějov - servis, 
s. r. o., se sídlem Pod Kosířem 73,  do
vlastnictví města Prostějova za cenu
uvedenou v důvodové  zprávě.

Pronájem městských bytů 
na opravu vlastním nákladem

Rada města Prostějova po projednání
schválila přidělení  městských bytů vy-
žadujících opravu vlastním nákladem
nájemce v pořadí žadatelů dle seznamu
uvedeného v důvodové zprávě.

Pravidla pro přidělování 
městských bytů

Rada města Prostějova po projednání
schválila pravidla pro  přidělování měst-
ských bytů v majetku města Prostějova.
(Více na  straně 7) 

Zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů

Rada města Prostějova po projednání

souhlasila s uzavřením  smlouvy o za-
jištění zpětného odběru a využití odpa-
dů z obalů mezi  městem Prostějovem
a společností EKO-KOM, a. s., se síd-
lem Praha  4.

Trilobit a Rodinka budou 
k vidění v DUZE

Rada města Prostějova po projednání
schválila výpůjčku  uměleckých děl -
dřevěných soch Trilobit (autor Stanislav
Jenčo,  Slovensko) a Rodinka (autor Hy-
nek Schreiber, ČR), zhotovených v rám-
ci IV. Mezinárodního sochařského sym-
pozia Hany Wichterlové v Prostějově
v roce 2005, kulturnímu zařízení DUHA
- Kulturnímu  klubu u hradeb v Prostě-
jově, Školní ul. 4, za účelem vystavení
na  veřejně přístupných místech ve měs-
tě Prostějově, na dobu  neurčitou s vý-
povědní lhůtou 1 měsíc s tím, že vypůj-
čitel ponese  veškeré náklady na údržbu
a opravy předmětu výpůjčky.

Oprávnění k dokumentaci 
měření rychlosti

Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí stanovisko  k důkazním
prostředkům k měření rychlosti.

Změna organizační struktury
MěÚ v Prostějově k 1. 1. 2006

Rada města Prostějova po projednání
schválila Organizační  strukturu včetně
systemizace pracovních míst a pracov-
ních funkcí  Městského úřadu v Prostě-
jově ke dni 1. 1. 2006 dle předloženého
návrhu.

Současně stanovila celkový počet za-
městnanců zařazených do  Městského
úřadu v Prostějově od 1. 1. 2006 na 266
zaměstnanců. 

Kontrola hospodaření města 
Prostějova a jím řízených 

a založených  právnických osob 

Rada města Prostějova po projednání
schválila Pokyny pro  kontrolu hospo-
daření města Prostějova a jím zřízených
a založených  právnických osob k 31.
12. 2005.

Rada města Prostějova na své 89. schůzi 6. 12. 2005 mimo jiné  projednala: 
Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2006

Rada města Prostějova po projednání doporučila Zastupitelstvu  města Prostějova
schválit:

1. Rozpočet města Prostějova pro rok 2006 s těmito závaznými  ukazateli:
A. Objem celkových příjmů rozpočtu:  852 747 260 Kč 
B. Objem celkových neinvestičních výdajů rozpočtu:  730 691 090 Kč
C. Investiční výdaje v celkovém objemu:  253 015 000 Kč

D. Dotace do Fondu národního domu:  1 000 000 Kč
E. Dotace do Fondu městských lázní:  1 000 000 Kč
F. Dotace do Fondu městských hřbitovů:  1 000 000 Kč
G. Dotace do Fondu reinvestic nájemného:  1 834 000 Kč
H. Užití Fondu strategického rozvoje:  60 000 000 Kč
I. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu města:  2 204 600 Kč
J. Užití Sociálního fondu:  2 550 600 Kč
K. Užití poskytnuté půjčky ze Státního fondu životního 

prostředí (kanalizace Vrahovice - Čechůvky): 2 545 800 Kč
L. Příděl do Fondu rozvoje bydlení (splátky půjček):  1 034 790 Kč
M. Užití Fondu rozvoje bydlení (půjčky):  500 000 Kč
N. Užití rezerv města (Fond rezerv a rozvoje):  73 643 820 Kč
O. Neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě:  67 059 330 Kč
P. Investiční dotace příspěvkovým organizacím v úhrnné sumě:  150 000 Kč
2. Závazné ukazatele příspěvkovým organizacím zřízených městem  tak, jak jsou

uvedeny v příloze č. 12.

M Ě S T O P R O S T Ě J O V

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu v Prostějově vyhlašuje v souladu s ustanovením 
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných  celků

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

právníka 
na Odboru právním a personálním 

Městského úřadu v Prostějově.

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním 
předpokladů  dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků, tzn. že úředníkem se dle tohoto záko-
na může  stát:
✔ fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř.  fy-

zická osoba, která je cizím státním občanem a má v České  republi-
ce  trvalý pobyt 

✔ dosáhla věku 18 let
✔ je způsobilá k právním úkonům
✔ je bezúhonná
✔ ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
✔ vzdělání VŠ ve studijním programu PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA,

OBOR PRÁVO
✔ praxe v oboru právo v délce minimálně 3 roky
✔ morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
✔ schopnost pracovat v týmu a efektivně komunikovat s širokou  ve-

řejností
✔ spolehlivost, flexibilita 
✔ schopnost vysokého pracovního nasazení

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
✔ jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození,  státní

příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo  občanského průkazu ne-
bo číslo dokladu o povolení k pobytu,  jde-li o cizího státního ob-
čana, datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
✔ životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních  zaměst-

náních a o odborných znalostech a dovednostech  týkajících se
správních činností,

✔ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující  bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový doklad  domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným  prohlášením

✔ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: platové zařazení v platové třídě 11, dle stávajících
platových předpisů

Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „VŘ - právník na OPP“
do 4. 1. 2006 na adresu:  Městský úřad v Prostějově, odbor právní
a personální, nám. T.  G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov nebo 
podat osobně v uzavřené  obálce přímo na podatelně městského úřa-
du na uvedené adrese. 
Bližší informace o pracovním místě podá JUDr. Květa Olašáková,  
vedoucí odboru právního a personálního, telefonní číslo 582 329 123.

Předpokládaný nástup od 1. 2. 2006, případně po domluvě s vybra-
ným  uchazečem.

Nevyžádané materiály budou z důvodu ochrany osobních údajů ihned
po ukončení výběrového řízení skartovány.

Ing. Lubomír Baláš, 
tajemník Městského úřadu v Prostějově 


