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Střednědobý rozpočtový výhled 
města Prostějova na léta 

2006 - 2008

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo  Střednědobý roz-
počtový výhled města Prostějova pro
roky 2006 -  2008.

Změna právní úpravy místního 
poplatku za užívání veřejného  

prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání vydalo novou  obecně zá-
vaznou vyhlášku o místním poplatku za
užívání veřejného  prostranství v před-
loženém znění dle důvodové zprávy.

Změna právní úpravy místního 
poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání vydalo novou  obecně zá-
vaznou vyhlášku o místním poplatku ze
psů. (Text vyhlášky,  včetně aktuálních
sazeb poplatků ze psů, najdete v příš-
tím vydání  Radničních listů.)

Změna právní úpravy místního
poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání vydalo s účinností od 1. 1.
2006 novou obecně závaznou vyhlášku
o místním  poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní,  využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů v předloženém znění  dle
důvodové zprávy. (Více na straně 5). 

III. změna územního plánu
sídelního útvaru Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo ve  smyslu § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, v souladu s §
26  odst. 2 a § 29 odst. 2 zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, III. změnu  územního plánu
sídelního útvaru Prostějov dle předlo-
ženého návrhu. 

Dále vymezilo ve smyslu § 29 odst. 2
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, ve znění po-
zdějších předpisů,  závaznou část III.
změny územního plánu sídelního útva-
ru Prostějov  dle předloženého návrhu.

Vydalo obecně závaznou vyhlášku
města Prostějova, kterou se  mění obec-
ně závazná vyhláška č. 66/2002, kterou
se vyhlašuje  závazná část územního
plánu sídelního útvaru Prostějov dle
předloženého návrhu.

Rozhodlo o námitkách podaných
k návrhu III. změny ve smyslu §  23
odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním  řádu, ve
znění pozdějších předpisů.

Územní energetická koncepce
města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo  aktualizovanou
Územně energetickou koncepci města
Prostějova.

Zrušení Obecně závazné 
vyhlášky o zabezpečení 

veřejného pořádku 
a ochraně životního prostředí

v biokoridoru Hloučela

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo obecně  závaznou
vyhlášku města Prostějova, kterou se
ruší Obecně závazná  vyhláška města
Prostějova č. 48/ 2001 o zabezpečení
veřejného  pořádku a ochraně životního
prostředí v biokoridoru Hloučela dle
předloženého návrhu.

Zrušení Obecně závazné 
vyhlášky o pronajímání 

městských bytů a zajišťování
bytové náhrady

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání vydalo obecně  závaznou
vyhlášku, kterou se ruší Obecně závaz-
ná vyhláška města  Prostějova č.

19/1994 - Domovní řád a Obecně zá-
vazná vyhláška  města Prostějova 
č. 7/2003 o pronajímání městských by-
tů a zajišťování bytové náhrady, podle
předloženého návrhu.

Mimořádná valná hromada 
obchodní společnosti Vodovody 

a kanalizace  Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání delegovalo ing.  Jana Tesa-
ře, starostu města, v souladu s § 84
odst. 2 písm. g)  zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění,  jako zástupce akcionáře
města Prostějova na mimořádnou val-
nou  hromadu obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov, 
a.  s., se sídlem Prostějov, Krapkova
26, konanou dne 15. 11. 2005 v před-
náškovém sále Národního domu. 

Současně pověřilo ing. Jana Tesaře,
starostu města  Prostějova, hlasovat pro
uzavření příslušných obchodních
smluv s firmou Středomoravská vodá-
renská a. s., se sídlem Olomouc. 

Schválení zástupce města 
v dozorčí radě společnosti 

.A.S.A. TS  Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání vzalo na vědomí  odstoupe-
ní ing. Pavla Drmoly z funkce člena do-
zorčí rady obchodní  společnosti
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., se sídlem
Prostějov,  Jihoslovanská 2169/28,
dnem konání nejbližší valné hromady
obchodní společnosti.

Dále delegovalo starostu města ing.
Jana Tesaře v souladu s §  84 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní  zřízení), v platném znění,
jako zástupce společníka města  Prostě-
jova na nejbližší valnou hromadu ob-
chodní společnosti  .A.S.A. TS Prostě-
jov, s. r. o.

Současně pověřilo ing. Jana Tesaře
navrhnout a hlasovat na jednání valné
hromady jménem společníka města
Prostějova pro volbu (jmenování) ing.
Jaroslava Čížka novým členem dozorčí
rady obchodní společnosti .A.S.A. TS
Prostějov, s. r. o.

Noví členové správní a dozorčí
rady společnosti Národní dům

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání odvolalo RNDr.  Alenu
Raškovou z funkce členky dozorčí rady
společnosti NÁRODNÍ  DŮM Prostě-
jov, o. p. s.

Současně jmenovalo: 
1. RNDr. Alenu Raškovou do funkce

členky správní rady společnosti  NÁ-
RODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s.,

2. JUDr. Josefa Augustina do funkce
člena dozorčí rady společnosti  NÁ-
RODNÍ DŮM Prostějov, o. p. s.

Výkup pozemků a staveb 
od společnosti LIDL 

za symbolických tisíc korun 

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo výkup  pozemku
p. č. 3950/3 - zast. plocha o výměře 510
m2 a částí  pozemků p. č. 3954 - zahra-
da o výměře cca 120 m2, p. č. 3950/4 -
zast. plocha o výměře cca 640 m2, 
p. č. 3951 - zast. plocha o výměře cca
35 m2, p. č. 3950/7 - zast. plocha o vý-
měře cca 545 m2 ,  vše v k. ú. Prostějov
(přesné výměry budou známy po vyho-
tovení GP),  a dále parkoviště, příjez-
dové komunikace, odpočinkové zóny 
a sadových úprav, tj. částí stavby „Pro-
dejna potravin LIDL  Prostějov“, od
společnosti Lidl Česká republika 
v. o. s., se  sídlem Praha 5, realizovaných
na výše uvedených pozemcích za  sym-
bolickou kupní cenu ve výši 1 000 Kč.

Propojení ulic Anglická a Určická 

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo v souvislosti s ak-
cí „Propojení Anglické a Určické
v Prostějově“  rozpočtové opatření,
kterým se snižuje rozpočet výdajů v ka-
pitole  50 (správa majetku města)
o 4 332 300 korun na výkup nemovi-
tostí  na akci „Propojení Anglické a Ur-
čické ulice v Prostějově“ a o 11
160 850 korun na výkup pozemků na
akci „Propojení Anglické a Určické
ulice“ a současně se o 15 493 150 ko-
run zvyšuje Fond  strategického rozvo-
je. 

Zastupitelstvo města Prostějova na 
30. zasedání 25. 10. mimo jiné schválilo: 

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí MěÚ 

Na základě § 25 odst. 4 h) zákona 
č. 458/2000 Sb. žádá  společnost E-ON
vlastníky či uživatele nemovitostí (pozem-
ků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožu-
jících bezpečný a spolehlivý  provoz elek-
trického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být
proveden ve smyslu zákona  č. 458/2000
Sb. - Energetický zákon a ČSN 333300
a ČSN 333301 -  Stavba elektrických ven-
kovních vedení, dle níže uvedeného výpi-
su z citovaných předpisů.

Ochranná pásma - v ochranném pásmu
nadzemního vedení je  zakázáno nechávat
růst porosty nad výšku 3 metrů. Ochranné
pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vy-
mezeno vzdáleností 7 metrů a u napětí  nad
35 kV do 110kV včetně 12 metrů od kraj-
ního vodiče na obě  strany. Bezpečná
vzdálenost - veškeré práce při odstraňová-
ní a ořezu dřevin musí být prováděny nej-
blíže v bezpečné vzdálenosti od  vodičů.
K vodičům se nesmí po bezpečnou vzdá-
lenost přiblížit ani  nástroje ani ořezávané
větve při pádu.

U vedení nízkého napětí ( 400/230 V) je
předepsaná bezpečná  vzdálenost (s uva-
žováním ročního přírůstku či vychýlení
prostoru  při větru) od vedení 1 metr.

U vedení vysokého napětí (22 kV) je
předepsaná bezpečná  vzdálenost (s uva-
žováním ročního přírůstku či vychýlení
porostu  při větru) vedení 2 metry.

U vedení velmi vysokého napětí (110
kV ) je předepsaná  bezpečná vzdálenost
(s uvažováním ročního přírůstku či vy-
chýlení  porostu při větru) od vedení 3
metry.

V lesních průsecích jsou vlastníci či
uživatelé dotčených  nemovitostí povinni
umožnit zaměstnancům společnosti E.ON
Česká  republika, a. s., udržování volného
pruh pozemků o šířce 4 metry po  jedné
straně základů podpěrných bodů nadzem-
ního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrože-

na bezpečnost osob,  technický stav vede-
ní nebo jeho provoz, může být prováděna
pouze  se souhlasem společnosti E.ON
Česká republika, a.s., a za dozoru  osoby
jí ustanovené.

Odstranění a ořez dřevin proveďte do
15. listopadu. Uplyne- li uvedená lhůta
marně, oznamuje společnost E.ON, že za-
městnanci  společnosti E.ON Česká re-
publika, a. s., vstoupí následně na  do-
tčené nemovitosti (pozemky) a prove-
dou odstranění a ořez dřevin  vlastními
prostředky. Užitková dřevní hmota bude
ponechána na  místě k dalšímu využití
vlastníkem či uživatelem nemovitosti  (po-
zemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány  společností E.ON
Česká republika, a. s.

Za nesplnění zákonných povinností ma-
jitelů či uživatelů  nemovitostí ořezat, po-
případě odstranit stromoví a jiné porosty
ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz
distribučních zařízení,  může příslušné
vlastníky či uživatele formou sankcí po-
stihnout  Státní energetická inspekce.

Bližší informace poskytne společnost
E.ON na telefonním čísle  840 111 333.

Poznámka: Pro kácení dřevin je nutno si
zajistit dle zákona  č. 114/1192 Sb. písem-
né povolení orgánu ochrany přírody (obec
apod.). (Zpracováno s využitím

podkladů spol. E.ON)

Stromy a keře v ochranném pásmu elektrického
vedení musíte odstranit nebo ořezat do 15. listopadu 

V opačném případě nastoupí na vaše pozemky s pilami pracovníci společnosti E.ON

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ 

Jihomoravská plynárenská, a. s., kte-
rá je distributorem  zemního plynu
v Prostějově, začala s platností od 1. zá-
ří 2005  provozovat činnost Zákaznické
kanceláře Jihomoravské plynárenské,
a. s., prostřednictvím smluvního part-
nera - firmy Montáže  inženýrských sí-
tí s. r. o. Zákaznická kancelář zůstává
i nadále ve  stávajících prostorách Jiho-
moravské plynárenské ve Vrahovické
ulici č. 10, Prostějov, telefon
582 332 064. 

Zákazníkům budou poskytovány in-
formace a služby profesionálně  proško-

leným pracovníkem smluvního partnera
v širším rozsahu než  doposud. Kromě
standardních služeb Zákaznické kancelá-
ře nabízí  smluvní partner realizaci nové
kompletní plynoinstalace,  rekonstrukci,
případně modernizaci stávajícího systé-
mu topení a ohřevu teplé vody, rozvodu
plynu v objektu, servisní služby,  včetně
všech potřebných legislativnímu úkonů,
takzvaně na klíč. 

Všichni občané obdrží v nejbližších
dnech do svých poštovních  schránek in-
formační letáček s uvedením služeb, ad-
resy, otvírací  doby, kontaktních údajů
a mapky. Úřední hodiny Zákaznické
kanceláře smluvního partnera jsou rozší-

řeny takto: pondělí, středa  od 8.00 do
11.30 hodin a od 12.00 do 17.00 hodin,
úterý, čtvrtek,  pátek od 8.00 do 11.30
hodin a od 12.00 do 15.00 hodin.

Převzetí Zákaznické kanceláře Jiho-
moravské plynárenské, a.  s., smluvním
partnerem - firmou Montáže inženýr-
ských sítí s. r. o. -  by mělo vést ke ze-
fektivnění a rozšíření poskytovaných
služeb  směrem k zákazníkům. Prvním
krokem je rozšíření provozní doby
a komplexnosti služeb pro zájemce
o zemní plyn. Další kroky bude  Jihomo-
ravská plynárenská (JMP) se svým
smluvním partnerem  zvažovat. 

(Zpracováno s využitím materiálů JMP) 

Zákaznická kancelář Jihomoravské plynárenské rozšiřuje služby 
Smluvní partner vám poradí s modernizací topení i plynoinstalací

Město Prostějov 
na základě usnesení Rady města Prostějova č. 6172 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  NA PROVOZOVATELE 
AZYLOVÉHO CENTRA v Prostějově, Určická 101/3124.

Provozovatel převezme areál Azylového centra v Prostějově od města Prostějova formou smlouvy o výpůjčce 
a bude dále zabezpečovat jeho provoz vlastním jménem a na své vlastní náklady.

Výzva k podání nabídky

Zadavatel:
Město Prostějov, sídlem nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov, IČO: 288659, 

zastoupené Mgr. Jaroslavem Svozilem, vedoucím odboru sociálních věcí MěÚ v Prostějově, tímto zasílá 

1. Vymezení plnění účelu výpůjčky

a) Předmět plnění

Předmět plnění výpůjčky je provoz Azylového centra v Prostějově, Určic-
ká 101/3124 od 1. ledna 2006. Účelem plnění je zajištění sociálních služeb
občanům města Prostějova formou krizového, azylového a chráněného
bydlení. Současná kapacita Azylového centra pro muže představuje:
- dvě místnosti zařízené jako nocležna s celkovou kapacitou 9 míst,
- ubytovnu se 7 samostatnými buňkami (1 + 1) s kapacitou 21 míst,
- místnost pro nouzový pobyt s kapacitou 3 osoby.

Během roku 2006 dojde k rozšíření areálu o:
- samostatnou budovu s kapacitou tří bytů 1. kategorie a čtyř bytů 2. kate-
gorie (možnost rozšíření ubytovny),
- 11 obytných unimobuněk a 5 unimobuněk vybavených jako sociální zá-
zemí (možnost využití pro chráněné bydlení, případně pracovní terapii).

b) Nabídka

Nabídkou je návrh smlouvy o výpůjčce areálu (v současném rozsahu
s možností dalšího rozšíření areálu popsaného v bodě 1a) za účelem  zajiš-
tění poskytování stávajících služeb, který bude mimo  podstatných náleži-
tostí smlouvy dle §§ 660 - 662 zákona č. 40/1964  Sb., občanský zákoník,
obsahovat tyto náležitosti:
- formu zajištění poskytování stávajících služeb,
- možnost rozšíření poskytovaných služeb o intenzivní sociální práci, pra-
covní terapii, případně psychologickou terapii,
- bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,
- přílohou smlouvy bude kopie příslušného dokladu o oprávnění k posky-
tování služeb spojených s provozem Azylového centra.
- přílohou smlouvy bude i případná předpokládaná výše veřejné finanční
podpory na provoz centra ze strany města Prostějova doložen á podrobným
položkovým rozpočtem.

Forma naplnění popsaných náležitostí bude rozhodující pro výběr 
provozovatele.

2. Doba a místo plnění účelu výpůjčky

Zahájení výpůjčky: od 1. ledna 2006.
Doba výpůjčky: na dobu neurčitou.
Místo výpůjčky: Prostějov, Určická 101/3124.

3. Další předpoklady pro plnění účelu výpůjčky

Zájemce o provoz formou prohlášení prokáže tyto další předpoklady  pro
plnění účelu výpůjčky:

- Údaje o tom, které osoby se budou účastnit na zajištění provozu.
- Údaje o obdobných realizacích provedených v uplynulém roce.
- Přehled o významných (obdobných) realizacích uskutečněných zájem-

cem o provoz v uplynulých letech.
- Počet zaměstnanců odborných profesí rozhodných pro zajištění provozu.
- Údaje o technickém a materiálovém vybavení zájemce o provoz k zajiš-
tění provozu.

Zájemce o provoz rovněž předloží návrh provozního a ubytovacího  řádu
zařízení a návrh formy spolupráce s odborem sociálních věcí  MěÚ v Pro-
stějově při výběru osob, jimž budou v zařízení  poskytovány služby.

5. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídku je možno podat v písemné formě osobně nebo doporučeně poš-
tou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Provoz Azylového
centra v Prostějově, Určická 101/3124“ a na uzavření opatřené razítkem
uchazeče do 12.00 hodin dne 16. listopadu 2005 na odbor sociálních vě-
cí MěÚ v Prostějově, Školní 4, kancelář č. 420, 3. patro budovy.

Kontaktní osoby:
Jaroslav Řezníček, telefon: 582 329 543,
Bc. Kamil Janeček, telefon: 582 329 535.

6. Další podmínky účelu výpůjčky

V nabídce bude uveden způsob řešení zaměstnanosti a využití místních
zdrojů ve městě Prostějově, zejména:
- zda se zájemce o provoz zaváže použít k plnění zakázky konkrétní počet
nezaměstnaných s trvalým bydlištěm v Prostějově z evidence místního úřa-
du práce,
- počet zaměstnanců uchazeče s trvalým bydlištěm v Prostějově,
- smlouva o smlouvě budoucí, podle které bude při výpůjčce uchazeč po-
stupovat ve spolupráci s právnickou osobou založenou nebo zřízenou měs-
tem Prostějovem.

7. Právo zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo připomínkovat a požadovat doplnění návrhu
smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah výpůjčky a uzavřít smlouvu
pouze na část výpůjčky.
Zadavatel si vyhrazuje možnost odmítnout nabídku a možnost vyhlášení
výběrového řízení na provozovatele Azylového centra zrušit.

Mgr. Jaroslav Svozil
vedoucí odboru sociálních věcí
Městského úřadu v Prostějově


