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Jednací řád Zastupitelstva 
města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo změny jednacího řádu Za-
stupitelstva města Prostějova dle předlože-
ného návrhu a připomínek v rozpravě.

Schválení stanov a delegování 
zástupce města na valnou 

hromadu společnosti .A.S.A. 
TS Prostějov, s. r. o.

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo Stanovy obchodní společ-
nosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. , se sídlem
Prostějov, Jihoslovanská 2169/28, dle před-
loženého návrhu a připomínek v rozpravě.

Současně delegovalo starostu města ing.
Jana Tesaře v souladu s § 84 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, jako zástupce spo-
lečníka města Prostějova na nejbližší valnou
hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS
Prostějov, s. r. o.

Zřizovací listina Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města 

Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo zřizovací listinu Jednotky
sboru dobrovolných hasičů města Prostějo-
va.

Zpráva o výsledku činnosti 
Městské policie Prostějov 

za rok 2004

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo zprávu o výsledku činnos-
ti Městské policie Prostějov za rok 2004.

Program prevence kriminality
PARTNERSTVÍ 2005

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo Program prevence krimi-
nality ve městě Prostějově PARTNERSTVÍ
2005.

Změna zřizovací listiny 
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ
Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, s účinností od
1. 3. 2005 spočívající v doplnění o písmeno
e) v článku 3 odst. 5 o tuto činnost:

- poskytování obědů zaměstnancům škol
a školských zařízení za úplatu.

Zřízení osadních výborů 
v částech města Čechovice, 
Čechůvky, Domamyslice, 

Krasice, Vrahovice a Žešov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání deklarovalo vůli zřídit osadní výbo-
ry v částech města Čechovice, Čechůvky,
Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov.

Současně pověřilo ing. Jana Tesaře, staro-
stu města, přípravou zřízení osadních výbo-
rů v částech města Čechovice, Čechůvky,
Domamyslice, Krasice, Vrahovice a Žešov.

Návrh zadání změny územního
plánu zóny části centra města

Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo ve smyslu § 20 odst. 7 zá-
kona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-
pisů, návrh zadání změny územního plánu
zóny části centra města Prostějova (v soula-
du s § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů).

Regenerace panelového sídliště
Brněnská - Tylova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo projekt regenerace sídliště
Brněnská - Tylova.

Obecně závazná vyhláška města
Prostějova o tvorbě a použití 
účelových prostředků Fondu 

rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku o tvorbě a použití účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení města Prostějova.

Regenerace městské památkové
zóny Prostějov v roce 2005 

- podíl města na obnově 
památkových objektů

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozdělení finančních pro-
středků v rámci Programu regenerace měst-
ské památkové zóny Prostějov v roce 2005
(podíl města na obnově památkových objek-
tů) dle návrhu komise pro regeneraci měst-
ské památkové zóny takto:

- objekt: kostel sv. Jana Nepomuckého,
vlastník/správce: Provincialát, druh prací:
obnova fresek, podíl města: 100 tisíc korun,

- klášter Milosrdných bratří,
vlastník/správce Provincialát, druh prací:
obnova střechy, podíl města: 150 tisíc korun,

- objekt: kostel Povýšení sv. Kříže, vlast-
ník/správce: FÚ, druh prací: obnova pískov-
cových soklů, podíl města: 50 tisíc korun,

- objekt: Národní dům, vlastník/správce:
město, druh prací: obnova povrchu terasy
a střechy nad provazištěm, podíl města: roz-
počet,

- objekt: dům U měsíčka, náměstí T. G.
Masaryka, vlastník/správce: MUDr. Skula,
druh prací: obnova prostor I. nadzemního
podlaží, včetně restaurování portálu a maleb,
podíl města: 100 tisíc korun,

- objekt: dům na náměstí T. G. Masaryka
30, vlastník/správce: Kazíkovi, druh prací:
obnova střechy, podíl města: 400 tisíc korun
(tj. 46 procent z realizovaných prací).

Výroční zpráva projektu 
Zdravé město Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vzalo na vědomí výroční zprávu pro-
jektu Zdravé město Prostějov za rok 2004.

Kronikář města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání pověřilo vedením kroniky města
Prostějova Olgu Katolickou.

Poskytnutí veřejné finanční 
podpory (sociální oblast)

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory města Prostějova na rok 2005:

1) ve výši 120 000 Kč SENZA družstvu,
chráněné dílně, Tylova 44, Prostějov na
částečnou úhradu provozních nákladů (ener-
gie, teplo, teplá voda),

2) ve výši 200 000 Kč Občanskému
sdružení „Písničkou ke slunci“, Lidická
86, Prostějov, na úhradu části nákladů spo-
jených s uspořádáním 10. Mezinárodního
hudebního festivalu pro děti a mládež se
zdravotním postižením,

ch) ve výši 31 000 Kč Centru pro zdra-
votně postižené Olomouckého kraje, regi-
onálnímu pracovišti Prostějov, Kostelecká
17, na zajištění bezplatného poradenského
centra (nájemné, energie, režijní náklady),

i) ve výši 15 000 Kč Klubu stomiků,
Mathonova 291/1, Prostějov, na zajištění re-
kondičního pobytu.

Poskytnutí veřejné finanční 
podpory (sportovní oblast)

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z prostředků odvodů části výtěž-
ků z výherních hracích přístrojů:

1. ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jedno-
tě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, na čin-
nost oddílů (doprava, startovné, rozhodčí,
soustředění, účastnické poplatky, sportovní
materiál, pronájmy, energie),

2. ve výši 100 000 Kč volejbalovému
klubu PVK Prostějov, Smetanova 10, na
činnost mládežnického volejbalu (proná-
jmy, sportovní oděv, sportovní vybavení, ce-
stovné, soustředění),

3. ve výši 450 000 Kč Tělocvičné jedno-
tě Sokol Vrahovice, M. Alše 820, Prostě-
jov, z toho:

- na činnost oddílů (dobudování a údržba
tréninkového a hlavního hřiště, pronájmy,
materiální vybavení, cestovné, rozhodčí,
provoz šaten, uspořádání turistických akcí,
startovné) 250 000 Kč,

- na zabezpečení provozu koupaliště 200
tisíc Kč,

4. ve výši 100 000 Kč Sportovnímu klu-
bu Elán, Kostelecká 366, Prostějov, na Ha-
náckou volejbalovou ligu smíšených druž-
stev (pronájem haly Sportcentra),

5. ve výši 100 000 Kč Sportovnímu klu-
bu plavání Taurus Prostějov, Tylova 79,
na podporu činnosti (pronájem bazénu, ce-

stovné, startovné, ubytování, nákup materiá-
lu),

6. ve výši 400 000 Kč Tenis klubu Pro-
stějov, a. s., Za Velodromem 49a, na pod-
poru činnosti (pronájem kurtů a haly, trénin-
kové hodiny),

7. ve výši 700 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě OP Prostějov, Kostelecká 47, z toho
na podporu činnosti oddílu:

- volejbalu 200 000 Kč,
- lukostřelby 100 000 Kč,
- kanoistiky 100 000 Kč,
- košíkové 200 000 Kč,
- stolního tenisu 50 000 Kč,
- lyžování 50 000 Kč
(startovné, ubytování, sportovní nářadí,

cestovné, energie, registrace, rozhodčí, sou-
těže, nájmy),

8. ve výši 770 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě POZEMSTAV Prostějov, Krasická
936/6, na pronájmy tělovýchovných zaříze-
ní,

9. ve výši 200 000 Kč Sportovnímu klu-
bu Prostějov, Sportovní 3924/1, na podpo-
ru činnosti oddílu orientačního běhu (vyho-
tovení map, materiál pro zajištění závodů
a propagace, ubytování, doprava, pitný re-
žim, ceny, nájemné, úklid),

10. ve výši 200 000 Kč Tělovýchovné
jednotě Sokol Čechovice, Čechovická 55,
Prostějov, na podporu činnosti, z toho:

- oddílu zápasu ve výši 70 000 Kč (ce-
stovné, startovné, energie, sportovní potře-
by),

- oddílu stolního tenisu ve výši 30 000 Kč
(cestovné, startovné, energie, sportovní po-
třeby),

- oddílu kopané ve výši 100 000 Kč (ná-
klady na údržbu fotbalového hřiště, cestov-
né, startovné, pronájmy, energie, pohonné
hmoty, sportovní potřeby, zdravotnický ma-
teriál) ,

11. ve výši 100 000 Kč Atletickému klu-
bu Prostějov, Sportovní 3924/1, na nákup
sportovního materiálu, zajištění soutěží (do-
prava, ubytování, startovné, pronájmy), sou-
středění (doprava, pronájmy, ubytování),
příspěvek na ligové soutěže mužů a žen (do-
prava, startovné), Velkou cenu města Pro-
stějova (doprava, ubytování, ceny) a zabez-
pečení tréninků mládeže kvalifikovanými
trenéry,

12. ve výši 100 000 Kč Paraklubu Duk-
la, Letecká 1, Prostějov, na výcvik a sesko-
kovou přípravu mladých sportovních para-
šutistů (náklady na přípravné prostory, pro-
nájem padákového materiálu, úhrada
letového provozu, činnosti instruktorů a ná-

kladů na mezinárodní soutěže),

13. ve výši 200 000 Kč Českému občan-
skému klubu cyklistů, Hradební 21, Prostě-
jov, na zajištění výcvikových táborů mláde-
že, jednotnou výstroj závodníků, nákup cyk-
listického materiálu, zajištění účasti na
závodech a drobné opravy v areálu velodro-
mu,

14. ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jed-
notě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, na
zabezpečení provozu koupaliště,

15. ve výši 90 000 Kč Moravskoslezské-
mu kynologickému svazu, ZOKK Prostě-
jov, Za Kosteleckou ulicí, na opravu hava-
rijního stavu elektroinstalace, sanaci vlhké-
ho zdiva, opravu zpevněných ploch, opravu
vnitřních prostor šaten a zázemí pro mládež.

Zabezpečovací zařízení 
v ZŠ v Palackého ulici

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole
60 (výstavba) o 45 tisíc korun na zabezpečo-
vací zařízení v ZŠ Prostějov, Palackého tř.
14, a současně se o stejnou částku zvyšuje
rozpočet příjmů v kapitole 20 (odvod z ne-
investičního fondu ZŠ PV, Palackého tř. 14).

Telefonní ústředna 
v ZUŠ Vl. Ambrose

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole
60 (výstavba) o 110 tisíc korun na pořízení
telefonní ústředny v ZUŠ Vl. Ambrose
a současně se o stejnou částku zvyšuje roz-
počet příjmů v kapitole 20 (odvod z inves-
tičního fondu ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějo-
vě).

Příprava rozdělení majetku
v souvislosti se vznikem obce 

Držovice

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání jmenovalo pracovní skupinu pro
projednání návrhu rozdělení majetku včetně
finančních prostředků, ostatních práv a zá-
vazků v souvislosti se vznikem obce Držo-
vice v souladu s § 22 odst. 2 zákona o obec-
ním zřízení v orgánech města Prostějova ve
složení: ing. Jan Tesař, starosta města, ing.
Lubomír Baláš, tajemník MěÚ, JUDr. Kvě-
ta Olašáková, vedoucí odboru právního

a personálního MěÚ, ing. Miroslav Grepl,
vedoucí odboru správy majetku města
MěÚ, a Bc. Radim Carda, vedoucí finanč-
ního odboru MěÚ.

Záležitosti obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace 

Prostějov, a. s.

Zastupitelstvo města Prostějova jako pří-
slušný orgán akcionáře města Prostějova po
projednání vzalo na vědomí předložené
„Oznámení akcionářům obchodní společ-
nosti Vodovody a kanalizace Prostějov, 
a. s.“, se sídlem Prostějov, Krapkova 25,
o věcných a finančních potřebách v regionu
působení společnosti v oblasti zásobování
vodou, odkanalizování a čištění odpadních
vod.

Současně doporučilo zástupcům akcio-
náře města Prostějova, kteří jsou členy
představenstva obchodní společnosti Vo-
dovody a kanalizace Prostějov, a. s., postu-
povat při řešení problematiky, se kterou by-
li akcionáři písemně seznámeni, podle na-
vrhované varianty pod písmenem c), tj.
získání finančních prostředků prostřednic-
tvím pronájmu provozní části společnosti
kapitálově silnému partnerovi za podmín-
ky, že nedojde ke zvyšování vodného
a stočného nad inflační koeficient.

Schválení výkupu pozemků 
v k. ú. Stichovice

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo bezúplatný nebo úplatný
(maximálně za cenu dle znaleckého posud-
ku) převod pozemků parc. č. 1410/3 - lou-
ka o výměře 3 390 m2 a parc. č.1410/4 - lou-
ka o výměře 3 445 m2, oba v k. ú. Stichovi-
ce, od vlastníka České republiky,
s příslušností hospodařit s majetkem pro
Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, se sídlem Kodaňská 1441/46,
Praha 10, do vlastnictví města Prostějova
s tím, že správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu na povolení vkladu vlastnické-
ho práva do katastru nemovitostí zaplatí
město Prostějov.

Rezignace Mgr. Miroslava 
Horáka na funkci člena 

kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání odvolalo Mgr. Miroslava Horáka
z funkce člena kontrolního výboru na zákla-
dě jeho vlastní žádosti.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 25. zasedání dne 15. 2. 2005 mimo jiné schválilo

Připravované změny ve sběru tříděného odpadu
Ing. Jiří Vavrečka,
ředitel Technických služeb Prostějov

Počátkem tohoto roku vstoupila nadnáro-
dní společnost .A.S.A., spol. s. r. o. do Tech-
nických služeb Prostějov, s. r. o. Tím se sta-
la strategickým partnerem nejen pro Tech-
nické služby Prostějov, s. r. o., ale zejména
pro město a jeho občany. Díky silnému fi-
nančnímu zázemí se .A.S.A., spol. s. r.o. stá-
vá významným investorem v oblasti komu-
nálních služeb nejen pro firmu, ale hlavně
pro region Prostějovska. Již na sklonku roku
2004 investoval strategický partner do obno-
vy techniky a v tomto trendu bude výrazně
pokračovat i v následujících letech. Pro rok
2005 je připraven nákup transportní techni-
ky pro sběr vytříděných složek odpadů.

Nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
účinný od 1. 1. 2002 ukládá původci odpadů
mimo jiné povinnost zajistit přednostně 
využití odpadů před jejich odstraněním na
skládkách. Tento trend bude společnost
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. podporovat
přednostně. Začátek změn v této oblasti je
naplánován do měsíce března, kdy budou ve
městě a v integrovaných městských částech
doplněna hnízda na tříděný sběr o speciální
kontejnery na PET láhve. Tyto nádoby bu-
dou řádně označeny a popsány. Následně
bude prováděn pravidelný sběr těchto komo-

dit vozy, které budou označeny cedulí s in-
formací, jaká komodita je právě sbírána. Žá-
dáme touto cestou všechny občany, aby do-
držovali pokyny uvedené na nádobách a vý-
razně tím přispěli k ochraně životního
prostředí.

Co se dûje s vytfiídûn˘mi odpady
odváÏen˘mi z Prostûjova

Plast

Vytříděný plastový odpad je ve městě
a v jeho okolí sbírán ze separačních nádob 
1 100 litrů a případně nádob se spodním
výsypem:

✔ sběr volně ložených plastů z označe-
ných nádob

Sběr je prováděn mobilní formou, kdy do-
chází k nakládání materiálu na určených sta-
novištích do lisovacího vozu, který jej odváží:

✔ na energetické využití (po vytřídění se
vyrábí palivo pro cementárny),

✔ na materiálovou recyklaci (po vytřídě-
ní a zpracování dochází k výrobě kompo-
nentů pro průmysl, stavebnictví a dopravu).

Je nutné vhazovat do nádob pouze určený

materiál (viz. samolepky) a sešlapávat PET
lahve z důvodu lepšího využití jak trans-
portní techniky, tak také následného využití
dodaného materiálu .

Papír

Vytříděný odpad se ve městě sbírá jako
volně ložený přímo z určených nádob a ne-
bo po předem dohodnutém dodání od obča-
na (zákazníka) do přistaveného lisovacího
vozu. Je využíván:

✔ jako druhotná surovina pro papírny,
✔ na energetické využití (výroba paliva

pro cementárny).

Sklo

Vytříděný odpad se ve městě sbírá jako
volně ložený přímo z určených nádob do při-
staveného vozu. Je využíván:

✔ jako druhotná surovina pro sklárny.

Od 1. 1. 2005 zajišťuje tento sběr společ-
nost:

.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
kancelář: Jihoslovanská 2169/28, 
Prostějov, 796 01, 
telefon: 582 302 740, fax.:582 302 777

Ing. Antonín Zajíček,
vedoucí odboru výstavby

Jedna z nejstarších městských ulic -
Školní ulice - se v posledních desetiletích
zásadně změnila. Její osud řešil už před
šedesáti lety architekt Jindřich Kumpošt,
přetvořily ji demolice v šedesátých le-
tech a v sedmdesátých letech byla zne-
průjezdněna v souvislosti s výstavbou
budovy ve Školní ulici č. 4 a kina Metro
70.

V devadesátých letech byla nejprve
odstraněna betonová stěna a následně byl
vybudován úsek cyklistické stezky od
zámku k Hlaváčkovu náměstí, který cyk-

listům umožňuje průjezd ze sídliště
Hloučela až na Husovo náměstí tak, aby
se přitom vyhnuli rušnému náměstí 
T. G. Masaryka. Dále byl vybudován
chodník na jižní straně Školní ulice
a bezbariérový průchod hradbami. Méně
viditelným, ale neméně důležitým poči-
nem bylo propojení počítačových sítí
radnice, Národního domu, městské poli-
cie a archívu v Havlíčkově ulici pro-
střednictvím optických kabelů vedených
pod úrovní chodníků a sanace základů
hradeb.

Určitým dluhem však stále zůstala plo-
cha přiléhající k hradbám využívaná jako
parkoviště. Přestože vzniklo několik ná-

vrhů využití, jejich realizace se z důvodu
značných nákladů v řádu desítek milionů
korun stále odsouvala.

V prosinci loňského roku rozhodli za-
stupitelé o vybudování parkoviště, na
které pro letošní rok schválili v rozpočtu
města částku čtyři miliony korun. Reali-
zací parkoviště dojde k jednoznačnému
vymezení ploch určených k parkování
a ploch zeleně a k zamezení prašnosti,
a to bez vlivu na statiku hradeb. Výstav-
bou parkoviště tak dojde k úpravě jedné
z nehezkých částí v centru Prostějova,
přičemž nebudou vyloučeny případné zá-
sadní, ale velmi nákladné stavební úpra-
vy.

Kritický stav parkoviště ve Školní ulici 
si vyžádal operativní řešení


