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Doména prostejov.eu

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la Bc. Liboru  Vykopalovi, vedoucímu odbo-
ru správy a zabezpečení, zajistit  registraci in-
ternetové domény prostejov.eu, která by měla
být  možná koncem roku 2005.

Propagace veřejného 
bezplatného internetu 

Rada města Prostějova po projednání uloži-
la RNDr.  Jaroslavě Tatarkovičové, vedoucí
odboru kancelář starosty,  zajistit propagaci
veřejného přípojného bodu internetu na nám.
T. G. Masaryka, a to zejména na webu, v tis-
ku, informačními  tabulemi a zvýrazněním po-
kryté zóny.

Prodloužení provozní doby 
restauračních zahrádek 

a povolení  hudebních večerů 

Rada města Prostějova po projednání
schválila výjimky z nařízení města Prostějo-
va č. 1/2000, kterým se vydává tržní řád,
v platném znění, těmto provozovnám:

1. H Club, Wolkerova tř. 22, Prostějov, a to
povolení  prodloužení provozní doby restau-
rační zahrádky ve dvoře  restaurace ve dnech
neděle až čtvrtek do 23.00 hodin a v pátek
a v sobotu do 24.00 hodin s platností do 30. 9.
2005,

2. Bar U Tří zajíců, Skálovo nám., Prostě-
jov, a to povolení  prodloužení provozní doby
restaurační zahrádky ve dnech pondělí  až
čtvrtek do 23.30 hodin a v pátek a v sobotu do
01.00 hodin  s platností do 30. 9. 2005,

3. Restaurace a penzion Na splávku, Do-
mamyslická 79, a to  povolení prodloužení
provozní doby restaurační zahrádky vždy 
v pátek a v sobotu do 24.00 hodin s platností
do 30. 9. 2005,

4. Občerstvení NA SPLÁVKU, Domamys-
lice, a to povolení  prodloužení provozní doby
ve dnech pondělí až čtvrtek a v neděli do
23.00 hodin a v pátek a v sobotu do 24.00 ho-
din s platností do 30. 9. 2005, 

5. Klubové zařízení TJ Sokol Držovice, a to
povolení hudebních  večerů v pátky do 24.00
hodin s platností do 30. 9. 2005,

6. „ZAHRÁDKA“, Krasická ulice, Prostě-
jov, a to povolení  prodloužení provozní doby
ve dnech pondělí až pátek do 24.00  hodin
s platností do 30. 9. 2005,

7. Bistro Hloučela, a to povolení hudebního
vystoupení Pavla  Nováka dne 11. 6. 2006 od
18.00 hod. do 12. 6. do 01.00 hod.

Stížnosti občanů Držovic

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla zařadit  realizaci požadavků občanů Dr-
žovic do návrhu rozpočtu města  Prostějova na
rok 2006.

Naplněnost prostějovských 
základních a mateřských škol 

Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí  předloženou zprávu 
PaedDr. Františka Říhy, vedoucího odboru
školství a kultury, o naplněnosti základních
a mateřských škol,  které zřizuje město Pro-
stějov.

Současně uložila PaedDr. Františku Ří-
hovi, vedoucímu  odboru školství a kultury,
předložit na schůzi rady dne 28. 6. 2005 ná-
vrh na případné  zrušení některé ze základ-
ních škol k 30. 6. 2007.

Zrušení OZV č. 8/2003 
o náhradách za ekologickou újmu

při  záboru veřejné zeleně 
v majetku města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání vzala
na vědomí zrušení  obecně závazné vyhlášky
č. 8/2003 o náhradách za ekologickou  újmu
při záboru veřejné zeleně v majetku města
Prostějova.

Veřejná finanční podpora 
z prostředků kulturní komise

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z prostřed-
ků kulturní komise:

1. ve výši 15 000 Kč Zdeňkovi Janálovi,
Prostějov, roč. 1985,  na vydání sborníku lite-
rárních textů „EXTRAKTY“ (tisk, redakce,
editace, výtvarný doprovod),

2. ve výši 10 000 Kč Michalu Matouškovi,
Prostějov, roč. 1987,  na výrobu filmu „Amné-
zie“,

3. ve výši 10 000 Kč Janu Koblerovi, Pro-
stějov, roč. 1987, na  dokončení krátkomet-
rážního filmu „DAVID“,

4. ve výši 5 000 Kč Ivaně Koucké, Prostě-
jov, na knižní  medailonky prostějovských
osobností pod názvem „Klasičtí  filologové,
prostějovští rodáci a učitelé na gymnáziu do
roku  1945“,

5. ve výši 35 000 Kč Tomáši Vincenecovi,
Prostějov, na  litografii publikace „Místopis
prostějovských hostinců a spolkových do-
mů“, 

6. ve výši 12 000 Kč Vlastimile, Vojáčko-
vo nám. 1, Prostějov,  na podporu činnosti (ko-
pírování, propagace koncertů, květiny,  ošace-
ní, hospodářské a organizační výdaje),

7. ve výši 20 000 Kč Karle Jánové - Buši-
nové, Prostějov, na  výuku hanáckých lido-
vých tanců (choreografie, nájemné, kostýmy,
údržba kostýmů, kopírování, účast na soutě-
žích, odborná školení,  lektorné, korepetitor),

8. ve výši 5 000 Kč Magdaléně Krskové,
Prostějov, na činnost  hudebního souboru -
Schola při kostele sv. Petra a Pavla v Prostě-
jově (kopírování, doprava, údržba hudebních
nástrojů),

9. ve výši 4 000 Kč PhDr. Miroslavu Čer-
mákovi, CSc., Olomouc,  na vydání dvou čí-
sel vlastivědného revue (č. 20 a 21) „Střední
Morava“,

10. ve výši 5 000 Kč Muzejní a vlastivědné
společnosti v Brně  na tisk a přípravu rukopi-
su „Vlastivědný věstník moravský“  (vydání
57. ročníku, rok 2005, s příspěvkem z dějin
Prostějovska),

11. ve výši 7 000 Kč Kinematografu Bratří
Čadíků, s. r. o.,  Mokrá 98, na „Filmové léto
2005“ (obsluha maringotky, doprava,  zapůj-
čení filmů),

12. ve výši 7 100 Kč Jindřichu Miklasovi,
Prostějov, na „Živý  betlém 2005“ (hudební
produkce, doprava, zapůjčení zvukové  apara-
tury, údržba kostýmů),

13. ve výši 17 000 Kč Monice Fryčové,
Prostějov, na výstavu  fotografií (tisk, pře-
prava a instalace, hudební produkce) a per-
formanci v prostorách nám. T. G. Masary-
ka, 

14. ve výši 5 000 Kč ing. Bohdanu Kousa-
lovi, Prostějov, na  podporu činnosti hádan-
kářsko - křížovkářskému kroužku HANÁCI
(přebory v ČR, odborná literatura, seminář),

15. ve výši 5 000 Kč Prostějovskému klubu
pro amatérský film a video, Vojáčkovo nám.,
Prostějov, na nájemné, semináře,  cestovné,
klubové soutěže, ceny,

16. ve výši 5 000 Kč Českomoravskému
svazu pracovníků školství,  oblastní radě Pro-
stějov, na kulturně vzdělávací a poznávací
činnost (besedy, zájezdy),

17. ve výši 10 000 Kč Jiřímu Andrýskovi,
Prostějov, na  realizaci výstavy krajinářské fo-
tografie (adjustace, ofsetový  tisk, digitální
tisk, plakáty),

18. ve výši 10 000 Kč PhDr. Miroslavu
Šmídovi, Kostelec na Hané,  na přípravu re-
prezentativní publikace věnované pravěku
Prostějovska (fotografické práce, kresebné re-
konstrukce,  výtvarné řešení publikace, cizo-
jazyčná resumé).

Veřejná finanční podpora 
z prostředků komise 
sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z prostředků
komise sociální a zdravotní:

1. ve výši 5 000 Kč Dětskému centru 1990,
Nedbalova 36, Olomouc -  Topolany, na čás-
tečnou úhradu mezd rehabilitačních a zdra-
votních pracovníků,

2. ve výši 6 000 Kč Tyfloservisu, o. p. s., 
I. P. Pavlova 69,  Olomouc, na zajištění soci-
álně rehabilitačních služeb pro  nevidomé
a slabozraké - cestovné, kancelářské potřeby
a pomůcky,

3. ve výši 30 000 Kč Sdružení nájemníků
ČR - SON, místní  organizaci, Kostelecká 17,
Prostějov, na poradenskou činnost v oblasti
bydlení,

4. ve výši 10 000 Kč Střední zdravotnické
škole Prostějov na  nákup zdravotních potřeb
v souvislosti s poskytováním  bezplatné první
pomoci při sportovních a kulturních akcích 
v Prostějově.

Veřejná finanční podpora 
z prostředků komise 

pro výchovu a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z komise  pro
výchovu a vzdělávání:

1. ve výši 4 500 Kč Českému zahrádkář-
skému svazu, Prostějov,  Daliborka 3, na ne-
peněžité odměny - výtvarná soutěž „Já a rost-
lina“, 

2. ve výši 10 000 Kč Moravskému rybář-
skému svazu, místní  organizaci Prostějov,
Mánesova 1, na ceny pro účastníky všech  ak-
cí,

3. ve výši 4 000 Kč Klubu papírových mo-
delářů Delfín Prostějov,  Štětovice 106, na ce-
ny účastníkům soutěže „Prostějovský papír
2005“.

Veřejná finanční podpora 
z prostředků komise pro mládež 

a tělovýchovu

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z komise  pro
mládež a tělovýchovu:

1. ve výši 5 000 Kč Tělocvičné jednotě So-
kol I Prostějov na  Mistrovství ČR v nohejba-
le žáků (propagace, pronájmy,  materiální vy-
bavení, ceny, medaile),

2. ve výši 12 000 Kč Klubu orientačního bě-
hu Železárny  Prostějov, Sportovní 1, na účast
závodníků na soutěžích  (startovné, cestovné,
ubytování),

3. ve výši 5 000 Kč Střední zdravotnické
škole Prostějov na  činnost sportovních krouž-
ků (pronájem tělocvičny),

4. ve výši 15 000 Kč Univerzitě Palackého
v Olomouci, fakultě  tělesné kultury, na semi-
nář „Minitenis do škol“ (pronájmy,  náklady
na lektory),

5. ve výši 5 000 Kč Sdružení rodičů a přá-
tel školy při ZŠ  Prostějov, ul. Dr. Horáka 24,
na nákup sportovního vybavení pro  děti nav-
štěvující školní hřiště - veřejnost, 

6. ve výši 5 000 Kč Školnímu sportovnímu
klubu při RG a ZŠ  města Prostějova, Stu-
dentská 2, na nákup sportovního vybavení  pro
děti navštěvující školní hřiště - veřejnost.

Veřejná finanční podpora 
- Okresní myslivecký spolek

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z části  odvo-
du za provoz výherních hracích přístrojů ve
výši 25 000 Kč  Českomoravské myslivecké
jednotě, Okresnímu mysliveckému spolku
Prostějov, Pod Kosířem 16, na projekt: „Cho-
vatelská přehlídka  trofejí spárkaté zvěře“.

Veřejná finanční podpora 
- dopravně-výchovné akce 

v roce 2005

Rada města Prostějova po projednání
schválila použití  finančních prostředků kapi-
toly 41 - doprava - v celkové výši 17  000 Kč
na zajištění dopravně-výchovných akcí pořá-
daných  odborem dopravy v roce 2005.

Veřejná finanční podpora 
- Autoklub Prostějov

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční podpo-
ry ve výši 10 000 Kč Autoklubu Prostějov,
Bulharská 1, na pokrytí části nákladů spoje-
ných s pořádáním  dopravních soutěží pro dě-
ti a mládež.

Veřejná finanční podpora 
- Sbor dobrovolných hasičů 

Vrahovice 

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z části  odvo-
du za provoz výherních hracích přístrojů ve
výši 12 000 Kč  Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska - Sboru dobrovolných  hasičů
Vrahovice na provoz, pronájem tělocvičny
a nákup  sportovního vybavení.

„Bydlení na půl cesty“

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 50  (správa
majetku města) o 15 tisíc korun na vybavení
bytové  jednotky - „Bydlení na půl cesty“ -
a současně se o stejnou  částku snižuje rezer-
va pro rozpočtová opatření Rady města  Pro-
stějova. 

Urnové hroby 
na městském hřbitově 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 60  (výstavba)
o 600 tisíc korun na urnové hroby na měst-

ském  hřbitově a současně se o stejnou částku
snižuje rezerva pro  rozpočtová opatření Rady
města Prostějova. 

Rekonstrukce kotelny 
v Netušilově ulici 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 60  (výstavba)
o 500 tisíc korun na rekonstrukci kotelny 
v Netušilově ulici č. 3 a současně se o stejnou
částku snižuje  rezerva pro rozpočtová opatře-
ní Rady města Prostějova. 

Oprava oplocení sportovního 
hřiště ve Vrahovicích 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 90  (komunál-
ní služby) o 195 tisíc korun na opravu oploce-
ní  sportovního hřiště ve Vrahovicích a sou-
časně se o stejnou  částku snižuje rezerva pro
rozpočtová opatření Rady města  Prostějova. 

Oprava chodníku 
ve Vrahovické ulici 

Rada města Prostějova po projednání dopo-
ručila  Zastupitelstvu města Prostějova schvá-
lit rozpočtové opatření,  kterým by se zvýšil
rozpočet výdajů v kapitole 90 (komunální
služby) o 800 tisíc korun na 1. etapu rekon-
strukce chodníku ve  Vrahovické ulici a sou-
časně by se o stejnou částku snížil fond  stra-
tegického rozvoje. 

Oprava zcizených svodů 

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové  opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 90  (komunál-
ní služby) o 48 tisíc korun na opravu zcize-
ných svodů a současně se o stejnou částku sni-
žuje rezerva pro rozpočtová  opatření Rady
města Prostějova. 

Výsledky hospodaření 
Domovní správy Prostějov 

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady  obchodní společnosti
Domovní správa Prostějov, s. r. o., po  projed-
nání vzala na vědomí výsledky hospodaření
obchodní  společnosti Domovní správa Pro-
stějov, s. r. o. za 1. čtvrtletí  roku 2005.

Patní měřice TUV 
v lokalitě Šárka 

Rada města Prostějova při výkonu působ-
nosti valné hromady  obchodní společnosti
Domovní správa Prostějov, s. r. o., po  projed-
nání schválila realizaci investice ve výši cca
840 000 Kč -  pořízení patních měřičů TUV
v lokalitě Šárka.

Nový člen komise 
pro informační technologie 

Rada města Prostějova po projednání jme-
novala ing. Luďka  Šimáčka členem komise
pro informační technologie.

Noví členové pracovních skupin
Strategického plánu

Rada města Prostějova po projednání jme-
novala: 

- Miroslava Mareše do pracovní skupiny
Ekonomický rozvoj,

- Otakara Hájka do pracovní skupiny Infra-
struktura,

- Vladislava Škrabala do pracovní skupiny
Životní prostředí,

- JUDr. Josefa Augustina do pracovní sku-
piny Sociální rozvoj a lidské zdroje.

Zajištění veřejně prospěšných 
služeb pro město a jeho obyvatele

Rada města Prostějova po projednání
schválila oznámení  zadávacího řízení na:

a) Zajištění veřejně prospěšných služeb -
sběr, svoz a odstraňování směsného komu-
nálního odpadu,

b) Zajištění veřejně prospěšných služeb -
údržba místních  komunikací, dle předložené-
ho návrhu.

Současně pověřila obchodní společnost
Gordion, s. r. o.,  se sídlem Praha 9 - Vysoča-
ny, výkonem zadavatelských činností  města
Prostějova a organizačním zajištěním celého
průběhu  zadávacího řízení uvedených veřej-
ných zakázek, včetně výběru  nejvhodnějšího
způsobu zadávacího řízení, v rozsahu a za
podmínek předložených v mandátní smlouvě
ze dne 16. 11. 2004.

Dále jmenovala hodnotící komisi pro oteví-
rání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek

v rámci vyhlášených veřejných  soutěží dle se-
znamu uvedeného v zápisu ze schůze rady.

Záměr pronájmu parkovacího
místa v domě s pečovatelskou 
službou  v Polišenského ulici 

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr  pronájmu parkovacího místa
v domě s pečovatelskou službou v Polišen-
ského ulici č. 4380/1 v Prostějově za těchto
podmínek:

- s předností parkování vozidla nájemníků
bytů a nájemců  nebytových prostor v DPS
v Polišenského a Hacarově ulici,

- s předností parkování zdravotně postiže-
ných nájemníků (průkazy  ZTP),

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

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

Uzavření nájemních smluv 
na pronájem ledové plochy 

ve víceúčelové hale 

Rada města Prostějova po projednání
schválila uzavření  nájemních smluv na pro-
nájem ledové plochy, včetně příslušenství,  ve
víceúčelové hale v Prostějově dle návrhu
smluv o nájmu:

1. HK Jestřábi Prostějov, Ke stadionu 1,
Prostějov,  zastoupenému předsedou Micha-
lem Bartoškem a výkonným ředitelem  Mi-
chaelem Procházkou, 

2. KRASO - bruslení, Za Kosteleckou 1,
Prostějov, zastoupenému  předsedou klubu
ing. Janem Konrádem,  v souladu s přilože-
ným písemným materiálem.

Prodloužení nájemní smlouvy 
s lékárnou U černého orla

Rada města Prostějova po projednání
schválila prodloužení  platnosti smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor na nám. T. G.  Masa-
ryka č. 6 v Prostějově s lékárnou U černého or-
la, s. r. o.

Schválení žadatelů o pronájem 
bytu na opravy 

vlastním nákladem

Rada města Prostějova po projednání
schválila přidělení  městských bytů vyžadují-
cích opravu vlastním nákladem nájemce v po-
řadí žadatelů dle přiloženého seznamu.

Bezúplatný převod nemovitosti
v Sokolské ulici Junáku 

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr  bezúplatného převodu objektu
bydlení č. p. 2307 (Sokolská 30)  na pozemku
p. č. 4173 v k. ú. Prostějov a pozemků p. č.
4173 - zast. plocha a nádvoří o výměře 229 m2

a p. č.  4174 - zahrada o výměře 65 m2, oba 
v k.ú Prostějov,  Junáku, svazu skautů a skau-
tek, středisku 05 Prostějov,  se sídlem Sokol-
ská 30, za následujících podmínek:

- v termínu do tří let od podpisu darovací
smlouvy provede  obdarovaný opravy objek-
tu dle předložené technické zprávy; pro  pří-
pad nesplnění této podmínky bude v darova-
cí smlouvě  stanovena smluvní pokuta ve vý-
ši 10 000 Kč za každý měsíc  prodlení
a možnost města Prostějova odstoupit od
smlouvy,

- v darovací smlouvě bude zřízeno věcné
předkupní právo města  Prostějova k převádě-
ným nemovitostem, 

- správní poplatek spojený s podáním ná-
vrhu na povolení vkladu  práv do katastru ne-
movitostí uhradí obdarovaný.

Vyhlášení záměru prodeje 
nemovitostí společnosti Melzer

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr  prodeje rozestavěného nedo-
končeného objektu občanské  vybavenosti na
částech pozemků p. č. 7364/1 a p. č. 7364/4,
oba v k. ú. Prostějov, a části pozemku p. č.
7396 - ost. plocha v k. ú. Prostějov o výměře
cca 1 430 m2 (přesná výměra bude známa po
vyhotovení GP), společnosti  Melzer, spol. s r.
o., se sídlem Dolní 71, Prostějov, za těchto
podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min.
dle znaleckého posudku,

- kupní cena bude uhrazena před podpisem
kupní smlouvy, 

- kupující se ve smlouvě zaváže, že do 6
měsíců po uzavření  kupní smlouvy zřídí na
částech pozemku p. č. 7396 v k. ú.  Prostějov
bezúplatně věcné břemeno umístění a užívání
vodovodu,  plynovodu, vedení NN a vedení
VN, včetně umožnění přístupu k zajištění
běžné údržby, provozu a odstraňování poruch
na těchto  zařízeních, ve prospěch správců jed-
notlivých inženýrských sítí;  v případě nespl-
nění uvedeného závazku bude kupující povi-
nen  zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši 10 000 Kč v každém jednotlivém přípa-
dě a město Prostějov bude moci od  smlouvy
odstoupit (před uzavřením kupní smlouvy do-

Rada města Prostějova na své 74. schůzi dne 10. 5. 2005 mimo  jiné projednala:


