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Udělení čestné stuhy 
102. průzkumnému praporu 

Armády České  republiky

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání udělilo  „Čestnou stuhu města Prostějo-
va“ 102. průzkumnému praporu  Armády
České republiky.

Návrh rozdělení majetku 
v souvislosti s oddělením části

města a vznikem 
obce Držovice

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání uložilo ing.  Janu Tesařovi, starostovi
města, požádat členy Poslanecké  sněmovny
Parlamentu ČR o podporu návrhu novely zá-
kona č.  128/2000 Sb. směřující k možnosti
osamostatnění obce Držovice  již k 1. 1.
2006.

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  návrh na rozdělení majetku
včetně finančních prostředků,  ostatních práv
a závazků, právnických osob a organizačních
složek města Prostějova a rozdělení výnosu
daní podle § 22  odst. 2 písm. c) a e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení),
v platném znění, v souladu s předloženým
materiálem,  ve znění úprav a změn dle dis-
kuze takto:

- v odst. 2. Podíl na obchodních společ-
nostech dle varianty A) -  2,62 % podíl na po-
čtu akcií obchodní společnosti Vodovody a
kanalizace, a. s., vlastněných městem Prostě-
jovem,

- v odst. 8. Výnos daní dle varianty A) -
podle procentního  podílu obce (koeficientu)
na sdílených daních vypočítaného k 31. 12.
2006.

Příloha k návrhu 
na oddělení obce

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  situační mapu s vyznačením
návrhu nové katastrální hranice  katastrálních
území Prostějov a Držovice na Moravě jako
přílohu  k návrhu na oddělení části obce pro
Krajský úřad Olomouckého  kraje.

Zrušení vyhlášky 
o náhradách 

za ekologickou újmu 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání vzalo na  vědomí zrušení obecně závaz-
né vyhlášky č. 8/2003 o náhradách za  ekolo-
gickou újmu při záboru veřejné zeleně v ma-
jetku města  Prostějova.

Ponechání Fondu zeleně

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  ponechání Fondu zeleně
a současně uložilo Radě města Prostějova
předložit změny statutu Fondu zeleně.

Rekonstrukce komunikace 
v Šafaříkově ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-

nání schválilo  rozpočtové opatření, kterým
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
(výstavba) o 7 200 000 Kč na rekonstrukci
komunikace v Šafaříkově ulici a současně se
o stejnou částku  snižuje Fond rezerv a roz-
voje. 

Propagace cestovního 
ruchu 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  rozpočtové opatření, kterým
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 10
(kancelář starosty) o 905 tisíc Kč na nákup
propagačních materiálů cestovního ruchu
a současně se o stejnou  částku snižuje fond
rezerv a rozvoje. 

Rekonstrukce podlahy tělocvič-
ny v ZŠ Sídliště svobody 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  rekonstrukci podlahy velké
tělocvičny v ZŠ Prostějov, Sídliště  svobody
24/79.

Současně schválilo rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje  rozpočet výdajů v kapito-
le 60 (výstavba) o 1 500 000 Kč (převod  z in-
vestičního fondu ZŠ PV, Sídliště svobody
24/79, na  kapitolu 60 - výstavba) a současně
se o stejnou částku zvyšuje  rozpočet příjmů
v kapitole 20 (odvod z investičního fondu ZŠ
PV,  Sídliště svobody 24/79).

Rozpočtové opatření 
- ZŠ Sídliště svobody 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  rozpočtové opatření, kterým
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
(výstavba) o 120 tisíc Kč na ZŠ Sídliště svo-
body a současně se o stejnou částku snižuje
Fond rezerv a rozvoje. 

Rekonstrukce Sportcentra 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  rozpočtové opatření, kterým
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
(výstavba) o 9 milionů korun na Sportcent-
rum a současně se o stejnou částku snižuje
Fond rezerv a rozvoje. 

Příprava stavebních akcí 
v Ječné a Ovesné ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  rozpočtové opatření, kterým
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
(výstavba) o 250 tisíc Kč na projektovou  do-
kumentaci komunikace a inženýrských sítí
v ulici Ječná a o dalších 150 tisíc Kč na pro-
jektovou dokumentaci komunikace a inže-
nýrských sítí v ulici Ovesná a současně se
o 400 tisíc Kč  snižuje Fond rezerv a rozvo-
je. 

Rekonstrukce kavárny 
v Národním domě 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  rozpočtové opatření, kterým
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60

(výstavba) o 800 tisíc Kč na rekonstrukci ka-
várny v Národním domě a současně se o stej-
nou částku snižuje Fond  Národního domu. 

Oprava komunikací 
na Husově náměstí 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  rozpočtové opatření, kterým
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90
(komunální služby) o 1 400 000 Kč na opra-
vu  komunikací na Husově náměstí a součas-
ně se o stejnou částku  snižuje Fond rezerv
a rozvoje. 

Rekonstrukce chodníku 
ve Vrahovické ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  rozpočtové opatření, kterým
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90
(komunální služby) o 800 tisíc Kč na první
etapu  rekonstrukce chodníku ve Vrahovické
ulici a současně se o stejnou částku snižuje
Fond rezerv města. 

Úpravy sociálního zařízení 
v MŠ ve Fanderlíkově ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  realizaci stavebních úprav so-
ciálního zařízení v MŠ  Fanderlíkova ul. 69.

Současně schválilo rozpočtové opatření,
kterým se zvyšuje  rozpočet výdajů v kapito-
le 60 (výstavba) o 150 tisíc Kč a o stejnou
částku se zvyšuje rozpočet příjmů v kapitole
20 (odvod  z neinvestičního fondu ZŠ Pro-
stějov, Melantrichova ul. 60). 

Veřejná finanční podpora 
TJ Pozemstav

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova  ve vý-
ši 2 840 000 Kč Tělovýchovné jednotě Po-
zemstav Prostějov,  Krasická 6, na výstavbu
nových sportovišť, opravy sportovních  ob-
jektů a zařízení, na nákup sportovního vyba-
vení a nářadí.

Veřejná finanční podpora 
- Atletický klub a Studentské 

divadlo  POINT 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova  z od-
vodů části výtěžků z výherních hracích pří-
strojů:

1. ve výši 100 000 Kč Atletickému klubu
Prostějov, Sportovní  3924/1, na nákup spor-
tovního materiálu, zajištění soutěží  (doprava,
ubytování, startovné, pronájmy), soustředění
(doprava,  pronájmy, ubytování), příspěvek
na ligové soutěže mužů a žen  (doprava, star-
tovné), Velkou cenu města Prostějova (do-
prava,  ubytování, ceny) a zabezpečení tré-
ninků mládeže kvalifikovanými  trenéry,

2. ve výši 100 000 Kč Gymnáziu J. Wol-
kera, Kollárova 3, na  stálou divadelní ama-
térskou scénu „Studentské divadlo POINT“.

Změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  změnu zřizovacích lis-
tin příspěvkových organizací z důvodu
změny názvu:

- z dosavadního názvu Základní škola
Prostějov, Sídliště  svobody 24/79, na Zá-
kladní škola a mateřská škola Prostějov,
Sídliště svobody 24/79,

- z dosavadního názvu Základní škola
Prostějov, Melantrichova  ul. 60, na Zá-
kladní škola a mateřská škola Prostějov,
Melantrichova ul. 60,

- z dosavadního názvu Základní škola
Prostějov, Rejskova tř. 4,  na Základní
škola a mateřská škola Prostějov, Rejsko-
va tř. 4,

- z dosavadního názvu Základní škola
Prostějov, Kollárova ul. 4,  na Základní
škola a mateřská škola Prostějov, Kollá-
rova ul. 4.

Dále schválilo další změny zřizovacích
listin níže  uvedených příspěvkových or-
ganizací: 

- Základní škola Prostějov, ul. E. Va-
lenty 52

- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Ma-
jakovského 1

- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Ho-
ráka 24

- RG a ZŠ města Prostějova, Studentská
ul. 2

- Mateřská škola Prostějov, Partyzán-
ská ul. 34 

- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a
- Mateřská škola Prostějov, Rumunská

ul. 23, příspěvková  organizace 
- Mateřská škola Prostějov, Smetanova

ul. 24, příspěvková  organizace
- Základní umělecká škola Vladimíra

Ambrose Prostějov
- Sportcentrum - dům dětí a mládeže

Prostějov, příspěvková  organizace 
dle předložených návrhů.

Převod činností, práv 
a povinností z odloučeného 

pracoviště MŠ  
v Mánesově ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo: 

1. ke dni 1. 9. 2005 převod činností,
veškerých práv a povinností (závazky),
včetně povinností z pracovněprávních
vztahů z MŠ Prostějov, Moravská ul. 30,
příspěvkové organizace -  odloučeného
pracoviště Mánesova ul. 15, na příspěv-
kovou  organizaci ZŠ Prostějov, Palacké-
ho tř. 14,

2. převod majetku z MŠ Prostějov, Mo-
ravská ul. 30, příspěvkové  organizace -
odloučené pracoviště Mánesova ul. 15, ke
dni 1.  9. 2005 takto:

a) majetek v celkové hodnotě 735
266,20 Kč přechází z MŠ  Prostějov, Mo-
ravská ul. 30, příspěvkové organizace -
odloučené  pracoviště Mánesova ul. 15,
na zřizovatele - město Prostějov  (katego-
rie DHM, DDHM, OEM),

b) majetek v celkové hodnotě 735
266,20 Kč přechází z města  Prostějova na
ZŠ Prostějov, Palackého tř. 14 (kategorie
DHM,  DDHM, OEM).

Schválení prodeje nemovitostí
společnosti Melzer 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  prodej 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 1430 m2 (přesná  výměra bude známa po
vyhotovení GP), spol. Melzer, spol. s r.  o., se
sídlem Dolní 71, Prostějov, mimo jiné za těch-
to  podmínek: 

- kupní cena za rozestavěný nedokončený
objekt občanské  vybavenosti na částech po-
zemků p. č. 7364/1 a p. č. 7364/4, oba  v k. ú.
Prostějov, bude stanovena ve výši dle znalec-
kého  posudku, tj. ve výši 860 000 Kč,

- kupní cena za část pozemku p. č. 7396 
v k. ú. Prostějov bude  stanovena ve výši dle
znaleckého posudku, maximálně však ve  výši
350 Kč/m2, 

- kupní cena bude uhrazena do 14 dnů od
podpisu kupní smlouvy  (kupní smlouva nabu-
de účinnosti dnem připsání kupní ceny na účet
města  Prostějova), 

- při zpracování geometrického plánu na od-
dělení části pozemku  p. č. 7396 v k. ú. Prostě-
jov bude zohledněna poloha plánované  cyk-
listické stezky a chodníku (i stávajícího),

- v termínu do 5 let ode dne vkladu práv dle
kupní smlouvy na  převod části pozemku p. č.
7396 v k. ú. Prostějov do katastru  nemovitos-
tí bude pravomocně zkolaudována stavba are-
álu sídla  společnosti Melzer, spol. s r. o., na
částech pozemků p. č.  7364/1, p. č. 7364/4 
a p. č. 7396, vše v k. ú. Prostějov (v případě ar-
cheologického nálezu a nutnosti provedení
průzkumu  bude lhůta pro výstavbu prodlou-
žena); pro případ nesplnění  této podmínky bu-
de sjednána smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč
za každý měsíc prodlení a v případě, že stavba
nebude v daném  termínu vůbec zahájena,
možnost města Prostějova odstoupit od
smlouvy,

- bude zřízeno věcné předkupní právo měs-
ta Prostějova k převáděným nemovitostem;
předkupní právo bude zrušeno  nejdříve po ko-
laudaci stavby areálu sídla společnosti Melzer,
spol. s r. o., na částech pozemků p. č. 7364/1,
p. č. 7364/4  a p. č. 7396, vše v k. ú. Prostějov. 

Bezúplatný převod nemovitosti
v Sokolské ulici Junáku 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  bezúplatný převod objektu
bydlení č. p. 2307 (Sokolská 30) na  pozem-
ku 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 převá-
děným nemovitostem za cenu vynaložených
nákladů do zhodnocení nemovitosti,

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

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 28. zasedání dne 14. 6.  2005 mimo jiné schválilo: 

Veřejná finanční podpora 
Svatolazarské komendě 

a Kontaktnímu  centru želva 

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z odvo-
dů části výtěžků z výherních hracích pří-
strojů: 

1. ve výši 30 000 Kč Svatolazarské komen-
dě Prostějov,  Svatoplukova 7, na koncerty pro
seniory,

2. ve výši 50 000 Kč Sdružení Podané ruce,
Kontaktnímu centru  Želva, Vrahovická 83,
Prostějov, na protidrogové aktivity.

Veřejná finanční podpora 
z odvodů části výtěžků z výherních

hracích přístrojů 

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu města Prostějova z odvodů  čás-
ti výtěžků z výherních hracích přístrojů: 

1. ve výši 20 000 Kč Střední odborné ško-
le, Střednímu odbornému  učilišti a Učilišti -
oděvnímu, s. r. o., Palackého 150, na  realiza-
ci 4. ročníku akce „Prostějovská zlatá jehla
2005“,

2. ve výši 25 000 Kč Bc. Michalu Harma-
novi, Drozdovice, na  uskutečnění akce „Ka-
tastrofa pohár 2005“,

3. ve výši 15 000 Kč Janě Bálešové, Prostě-
jov, na VII. ročník  „Dancemarathonu“ (pro-
nájem, organizační zajištění, ceny),

4. ve výši 25 000 Kč MVDr. Miloslavu
Zajíčkovi, Prostějov, na  „Kovbojské léto
na Cavale 2005“ (ceny, rozhodčí, kostýmy
pro  dobové ukázky, cestovné, propagace,
pořadatelé, ozvučení),

5. ve výši 50 000 Kč Okresnímu sdruže-
ní ČSTV, Česká 15, z toho:

- 30 000 Kč na pořádání turnajů Okres-
ního fotbalového svazu  (pronájmy, ceny,
rozhodčí),

- 10 000 Kč na dopravu mladých fotba-
listů na turnaj v Itálii,

- 10 000 Kč na rozvoj šachové hry mlá-
deže ve městě Prostějově  (materiální vy-
bavení, pronájmy, ceny).

Veřejná finanční podpora 
- oblast kultury 

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z odvodů
části výtěžků z výherních hracích přístrojů: 

1. ve výši 30 000 Kč Dušanu Kamzíko-
vi, Prostějov, na úhradu  nájemného objek-
tu Rotunda,

2. ve výši 15 000 Kč Loutkovému diva-
dlu STAROST, Wolkerova 4,  na úhradu
nájemného. 

Veřejná finanční podpora 
- oblast sportu

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z odvodů
části výtěžků z výherních hracích přístrojů: 

1. ve výši 30 000 Kč Jezdeckému oddílu
města Prostějova,  Vápenice 9, na podporu
činnosti oddílu (pomůcky a vybavení pro
koně a jezdce, nájemné, licence, cestovné,
startovné), 

2. ve výši 45 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě POZEMSTAV Prostějov,  Krasická 6,
na zabezpečení činnosti oddílu jachtingu
(nafukovací člun, přívěsný lodní motor,
lodní šroub pro motor). 

Veřejná finanční podpora 
z prostředků komise 

pro výchovu a  vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z  pro-
středků komise pro výchovu a vzdělávání:

1. ve výši 10 000 Kč Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska,  Okresnímu sdru-
žení hasičů Prostějov, Wolkerova 6, na ce-
ny pro  děti a kancelářské potřeby na pro-
jekt „Výchova dětí v požární  ochraně“,

2. ve výši 20 000 Kč Klubu přátel školy
při SPŠ oděvní,  Vápenice 1, na nákup ma-
teriálu, pronájem sálu, pronájem  techniky,
odměny soutěžícím - činnost v rámci mo-
delové tvorby.

Veřejná finanční podpora 
držovickým dobrovolným 

hasičům 

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-

pory z rozpočtu města Prostějova z rezer-
vy  pro rozpočtová opatření Rady města
Prostějova:

1. ve výši 5 000 Kč Českomoravskému
svazu chovatelů poštovních  holubů, Tráv-
nická 31, Prostějov, na provoz klubu, přís-
pěvky na  závody (materiál, cestovné, star-
tovné),

2. ve výši 30 000 Kč Sboru dobrovol-
ných hasičů Prostějov -  Držovice na ná-
kup plovoucího čerpadla.

Veřejná finanční podpora 
účastníkovi MS 

v praktické střelbě 

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků rezervy pro rozpočtová opatření
Rady města  Prostějova ve výši 25 000 Kč
Vojtěchu Kaprálovi, Seloutky, na  úhradu
nákladů spojených s jeho účastí na MS

IPSC 2005 v  Ekvádoru (praktická střel-
ba).

Veřejná finanční podpora 
TJ Sokol Držovice 

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí  veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z rezer-
vy  pro rozpočtová opatření Rady města
Prostějova ve výši 5 000 Kč  TJ Sokol Dr-
žovice na uspořádání dětského dne (odmě-
ny pro děti,  organizační zajištění).

Prodloužení otevírací doby 
předzahrádky

Rada města Prostějova po projednání
schválila výjimku z nařízení města Prostějo-
va č. 1/2000, kterým se vydává Tržní řád,
v platném znění, a to provoz restaurační za-
hrádky bez hudebních  produkcí s platností do
30. 9. 2005 ve dnech neděle až čtvrtek  do
23.00 hod. a v pátek a v sobotu do 24.00 hod.
v provozovně  Hradební pivnice, Hradební 1.

Rada města Prostějova na své 77. schůzi dne 7. 6. 2005 mimo  jiné projednala: 

Veřejná finanční podpora 
- Národní dům Prostějov

Rada města Prostějova po projednání schvá-
lila poskytnutí  veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova z  prostředků odvodů
části výtěžků z výherních hracích přístrojů  ve
výši 45 000 Kč Národnímu domu Prostějov 
o. p. s., Vojáčkovo  nám. 1, na vernisáže a vý-

stavy, koncerty a vystoupení  amatérských hu-
debních a dramatických souborů a skupin.

Problematika městského 
oddechového centra

Rada města Prostějova po projednání roz-
hodla nepokračovat v  činnosti směřující k zís-
kání dotace na městské oddechové  centrum.

Rada města Prostějova na své 78. schůzi

dne 14. 6. 2005 mimo  jiné projednala:


