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Převod automobilu AVIA A30 
z majetku města Prostějova
do majetku obce Hrubčice.

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo bezúplatný převod auto-
mobilu AVIA A30 PV 96-43 z majetku měs-
ta Prostějova do majetku obce Hrubčice.

Problematika Nemocnice Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání pověřilo Radu města Prostějova
jednáním se zástupci Olomouckého kraje
o případném majetkovém vstupu (účasti)
města Prostějova do Nemocnice Prostějov.

Problematika Technických služeb
Prostějov, s. r. o.

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání rozhodlo:

1. ustanovit pracovní skupinu - poradní
orgán dozorčí rady Technických služeb Pro-
stějov, s. r. o. pro posouzení případného pře-
vodu části obchodního podílu města Prostě-
jova v souvislosti s možným vstupem strate-
gického partnera do TSP, s. r. o.,

2. jmenovat pracovní skupinu ve složení:
Bc. Alois Mačák, ing. Zdeněk Peichl, ing.
Václav Šmíd, Ivo Slavotínek, ing. Robert
Kolář, MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Zpráva o činnosti 
městské policie za rok 2003

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo Zprávu o výsledku činnos-
ti Městské policie Prostějov za rok 2003.

Program prevence 
kriminality na rok 2004

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo Komplexní součinnostní
program prevence kriminality ve městě Pro-
stějov na rok 2004.

Veřejná finanční podpora 
z rozpočtu města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi-
nanční podpory z rozpočtu města Prostějo-
va:

1. ve výši 590 000 Kč Sportovnímu klu-
bu Prostějov, Sportovní 3924/1, z toho:

- na činnost šachového oddílu (cestovné
na soutěže, pronájem salonku Národního
domu, startovné na soutěže) - 20 000 Kč,

- na uspořádání 5. ročníku šachového
turnaje JONÁŠ OPEN - 20 000 Kč,

- na materiální vybavení kroužku mlá-
deže HO SK Prostějov jistícími a bez-
pečnostními prostředky, na horolezecký
výcvik kroužku mládeže HO SK Prostě-
jov v Itálii - horská oblast Arco, na expe-
dici Chan-Tengri , Ťan- Šan, Kyrgyzstán,
na horolezeckou činnost členů HO SK
Prostějov a kroužku mládeže HO SK
Prostějov - plánované zájezdy ( Itálie,
Slovensko, Rakousko), na doplnění ma-
teriálního vybavení horolezeckého oddí-
lu bezpečnostními horolezeckými lany -
50 000 Kč,

- na uspořádání závodů v orientačním
běhu - republikových a mezinárodních (vy-
hotovení mapy pro OB, materiál pro zajiš-
tění závodu a propagace, doprava, pitný re-
žim při závodě, ceny, nájemné a úklid) -
500 000 Kč,

2. ve výši 100 000 Kč Pavolu Polakovi-
čovi, Prostějov, na přípravu na čtyři kvali-
fikační turnaje (doprava, ubytování, spa-
ring-partneři, speciální výživa),

3. ve výši 400 000 Kč Občanskému sdru-
žení Mateřské centrum Prostějov, Dvořá-
kova 4, na provoz Mateřského centra Cipí-
sek - Dvořákova 5 a sídliště Svobody 6
(mzdové, materiálové a provozní náklady),

4. ve výši 175 000 Kč Tělocvičné jedno-
tě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2, na čin-
nost oddílu házené (cestovné, nájemné ha-
ly Reálného gymnázia a základní školy
města Prostějova, materiální a technické
vybavení, týdenní sportovní soustředění
mládeže),

5. ve výši 100 000 Kč Českému teniso-
vému svazu vozíčkářů, Svitavská 44, Brno,
na mezinárodní turnaj v tenise na vozíku
Wheelchair Czech Open 2004 (pronájem
tenisového areálu, ubytování a strava
účastníků turnaje a další služby poskytnu-
té v rámci turnaje),

6. ve výši 200 000 Kč Tělocvičné jedno-
tě Sokol Vrahovice:

- na činnost oddílu fotbalu (dobudování
a údržbu tréninkového hřiště a areálu, pro-
nájem tělocvičny, materiální vybavení
mládežnických družstev, cestovné, odmě-
ny rozhodčím, vybavení šaten ml. druž-
stev, náklady činnosti mužstva dospělých),

- na činnost oddílu volejbalu (materiální
vybavení, pořádání turnajů - rozhodčí, ná-
jem, cestovné a rozhodčí - soutěž amatér-
ské volejbalové ligy, pronájem tělocvič-
ny),

- na činnost oddílu sokolské všestran-
nosti (materiální vybavení, pronájem tě-
locvičny),

- na činnost oddílu gymnastiky (materi-
ální vybavení, pronájem tělocvičny),

7. ve výši 410 000 Kč Dělnické těloc-
vičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, na
činnost oddílu boxu (doprava, ubytování,
pronájem tělocvičny, pomocný tréninkový
ring, pomůcky pro trénink, turnaje olym-
pijských nadějí kadeti a junioři, soustředě-
ní reprezentantů ČR z DTJ PV - doprava,
ubytování, stravování),

8. ve výši 300 000 Kč Paraklubu Dukla,
Letecká 1, Prostějov:

- na výcvik a seskokovou přípravu mla-
dých parašutistů (pronájem, úhrada letové-
ho provozu, odměna instruktorům),

- na úhradu nákladů na mezinárodních
soutěžích (doprava, startovné), nákup
a opravu padákového a sportovního mate-
riálu,

9. ve výši 280 000 Kč Národnímu domu
Prostějov, o. p. s., z toho:

- na uspořádání deseti vernisáží a výstav
uměleckých děl a na nákup výstavních klip
rámů do kavárny GALERIE - 40.000 Kč,

- na uspořádání III. Mezinárodního so-
chařského sympozia Hany Wichterlové
a doprovodných akcí uvedeného sympozia
- 240 000 Kč,

10. ve výši 200 000 Kč Českému občan-
skému klubu cyklistů, Úprkova 16, na čin-
nost cyklistického klubu (soustředění a vý-
cvikové tábory, cyklistický materiál, jed-
notné cyklistické a sportovní oblečení,
zajištění účasti na závodech),

11. ve výši 500 000 Kč Tenis klubu Pro-
stějov, a.s., na podporu rozvoje mládežnic-
kého tenisu (pronájem kurtů haly, trénin-
kové hodiny, rekondice, rehabilitace, ma-
sáž, materiální zabezpečení, sportovní
potřeby, doprava a ubytování při turna-
jích),

12. ve výši 150 000 Kč Tělovýchovné
jednotě OP Prostějov, Kostelecká 17, na
rozvoj mládežnického volejbalu v Prostě-
jově (nájemné, cestovní výdaje, účastnické

poplatky, sportovní výzbroj a výstroj pro
mládež a přípravný letní tábor),

13. ve výši 800 000 Kč Tělovýchovné
jednotě Pozemstav Prostějov na činnost
oddílů TJ Pozemstav (nájmy zařízení
k provozování sportovní činnosti, materiá-
lové zajištění, účastnické poplatky, ener-
gie, údržba, opravy, soustředění, účast na
soutěžích, doprava, ubytování, stravování,
cestovné, provozní náklady),

14. ve výši 1 500 000 Kč Hockey Clubu
Prostějov, na účast v soutěžích organizo-
vaných v rámci Českého svazu ledního ho-
keje a na rozvoj ledního hokeje ve městě
Prostějov - sportem proti drogám (proná-
jem ledové plochy, kanceláře, šatny, nákup
hokejové výstroje a výzbroje, autobusová
doprava hokejových družstev všech věko-
vých kategorií),

15. ve výši 500 000 Kč FK LeRKáček,
Sportovní 1, Prostějov:

- na činnost mládežnických družstev
(údržba a obnova materiálního vybavení,
doprava, účast na organizovaných soutě-
žích a zajištění tréninkové činnosti),

- na havarijní opravu vytápění a ohřevu
teplé vody, zateplení objektu a rekonstruk-
ci šaten a sociálního zařízení mládežnické-
ho zázemí,

16. ve výši 1 500 000 Kč BK Prostějov,
Za Kosteleckou ul. 51, na činnost basket-
balového klubu (nájmy tělocvičen, dopra-
va, rozhodčí, startovné, poplatky, materiál-
ní vybavení, soustředění, jednorázové akce
- turnaje),

17. ve výši 100 000 Kč Svazu tělesně po-
stižených v ČR, okresnímu výboru, Koste-
lecká 17, na zajištění rekondičních pobytů
s rehabilitací, rehabilitační plavání, rehabi-
litace,

18. ve výši 270 000 Kč Občanskému
sdružení na pomoc zdravotně postiženým
Lipka, Tetín 1, z toho na provoz a mzdové
náklady Domovinky pro denní pobyt seni-
orů 100 tis. Kč, na provoz a mzdové nákla-
dy Střediska stacionární péče 170 tis. Kč,

19. ve výši 100 000 Kč Zdravotnické zá-
chranné službě Prostějov, příspěvkové or-
ganizaci, Wolkerova 6-8 na nákup zdravot-
nických přístrojů, pomůcek a ochranných
pracovních prostředků určených pro výjez-
dové týmy,

20. ve výši 250 000 Kč Občanskému
sdružení „Písničkou ke slunci“ na úhradu
části nákladů spojených s uspořádáním 9.
mezinárodního hudebního festivalu pro dě-
ti a mládež se zdravotním postižením,

21. ve výši 300 000 Kč TJ Sokol Čecho-
vice, na rekonstrukci fotbalového hřiště,
příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek v souladu se sjednaným účelem použít
do 30. 11. 2004, a to při splnění následují-
cích podmínek:

- doložení finančního zajištění rekon-
strukce (dotace od Českomoravského fot-
balového svazu nebo jiné zdroje),

- předložení uzavřené smlouvy o dílo na
provedení rekonstrukce, jejíž cena bude pl-
ně pokryta zajištěnými finančními pro-
středky,

22. ve výši 100 000 Kč TJ Sokol I. Pro-
stějov, Skálovo nám. 4, na oplocení teniso-
vých kurtů,

23. ve výši 150 000 Kč Federaci židov-
ských obcí v ČR na pokračování obnovy
areálu židovského hřbitova,

24. ve výši 250 000 Kč TJ Sokol Vraho-
vice na rekonstrukci fotbalových šaten,

25. ve výši 1 000 000 Kč Českému sva-
zu ochránců přírody - Regionálnímu sdru-
žení Iris, Husovo nám. 67, na rekonstrukci

objektu „kovárna“ na Husově náměstí 67,
příjemce je oprávněn a zavazuje se příspě-
vek v souladu se sjednaným účelem použít
do 30. 11. 2004, a to při splnění následují-
cích podmínek:

- doložení smluvního příslibu poskytnu-
tí finančních prostředků ve výši min. 2 870
tis. Kč ze Státního fondu životního pro-
středí, případně z rozpočtu Olomouckého
kraje,

- uskutečnění výběrového řízení na do-
davatele investičních prací a uzavření
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem,
přičemž maximální cena díla může činit 
3 975 tis. Kč.

Veřejná finanční podpora 
- granty 2004

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo navýšení neinvestičního
příspěvku příspěvkové organizace:

1. ve výši 170 000 Kč Městskému divadlu
v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1, účelově vá-
zaného na uspořádání Festivalu Ha Divadla
2004 (realizace představení, ubytování, vý-
stava, projekce, dokumentace),

2. ve výši 70 000 Kč Reálnému gymnáziu
a základní škole města Prostějova účelově
vázaného na realizaci projektu „Vzkříšení
Hanáckého Jeruzaléma“ (pronájem kamer,
natočení a střih materiálu, výroba CD),

3. ve výši 60 000 Kč Sportcentru - domu
dětí a mládeže, Olympijská 4, účelově váza-
ného na uspořádání Bambiriády 2004 - pře-
hlídky hudebních a tanečních dětských sou-
borů a kroužků (nájem pódia a prostoru,
ozvučení, osvětlení, autorská práva, propa-
gace, materiál, služby, osobní náklady, do-
prava).

Program regenerace 
městské památkové zóny - 2004

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozdělení finančních pro-
středků v rámci Programu regenerace měst-
ské památkové zóny Prostějov v roce 2004
(podíl města na obnově památkových objek-
tů) podle návrhu komise pro regeneraci
městské památkové zóny takto:

kostel sv. Jana Nepomuckého, vlastník:
Provincialát, druh prací: pokračování v ob-
nově fresek, podíl města: 308 792 Kč,

klášter Milosrdných bratří, vlastník: Pro-
vincialát, druh prací: pokračování v obnově
střechy, podíl města: 285 553 Kč,

zámek, vlastník: město, druh prací: pokra-
čování v obnově střechy (dvorní trakt jižní-
ho křídla), statické zajištění, podíl města:
v rozpočtu města,

Národní dům, vlastník: město, druh prací:
obnova kamenných prvků, podíl města:
v rozpočtu města,

hradby, vlastník: město, druh prací: po-
kračování v obnově hradební zdi, podíl měs-
ta: v rozpočtu města,

dům U měsíčka na náměstí T. G. Masary-
ka 5, vlastník: MUDr. Skula, druh prací: sta-
tické zajištění kleneb I. NP, statické zajiště-
ní čelní zdi, podíl města 240 000 Kč,

Nový dům na náměstí T. G. Masaryka 18,
vlastníci p. Krátká a p. Opletal, druh prací:
obnova pískovcového portálu, repase vrat,
podíl města: 120 000 Kč.

Samozásobování vodou 
v městských lázních

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole
60 o 1 500 000 Kč na samozásobování vo-
dou v městských lázních a současně se 
o 1 500 000 snižuje Fond městských lázní.

Příprava lokality bývalých 
Jezdeckých kasáren

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole
60 o 4 miliony korun na přípravu území bý-
valých Jezdeckých kasáren a současně se 
o 4 miliony korun snižuje Fond rezerv a roz-
voje.

Výstavba bytového domu 
v Jezdecké ulici

Zastupitelstvo města Prostějova po
projednání schválilo rozpočtové opatře-
ní, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů
v kapitole 60 o 5 200 000 Kč na bytový
dům v Jezdecké ulici a současně se 
o 5 200 000 Kč snižuje Fond rezerv
a rozvoje.

Zásobování vodou v lokalitě Háj

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole
60 o 200 000 Kč na zásobování lokality Háj
vodou a současně se o 200 000 Kč snižuje
Fond rezerv a rozvoje.

Dotace do Fondu zeleně

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření ve vý-
ši 250 tisíc korun do Fondu zeleně z Fondu
rezerv a rozvoje.

Prominutí odvodů

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání rozhodlo prominout odvod pro-
středků poskytnutých z rozpočtu města Pro-
stějova v roce 2003 jako veřejná finanční
podpora, stanovený platebním výměrem vy-
daným finančním odborem Městského úřa-
du v Prostějově za porušení rozpočtové káz-
ně v důsledku nedodržení termínu vyúčto-
vání poskytnutých prostředků veřejné
finanční podpory dle smluvního ujednání
těmto subjektům:

- Centru pro zdravotně postižené Olo-
mouckého kraje ve výši 20 000 Kč,

- SK LeRK Prostějov, a. s. ve výši 500 000
Kč, + penále 2 000 Kč,

- Klub přátel výtvarného umění Prostějov,
Bezručova ve výši 32 000 Kč,

- Šipkový klub ČDS Pitbulls, Prostějov,
ve výši 20 000 Kč,

- Harman Michal, Prostějov, ve výši 4 000
Kč,

- Obec Skalka ve výši 50 000 Kč,
- Adamec Petr, Prostějov, ve výši 45 000

Kč.

Změny právních předpisů města

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku,
kterou se mění některé obecně závazné vy-
hlášky města Prostějova v předloženém zně-
ní.

Výkup pozemků 
pro odpočinkové centrum

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo výkupy pozemků pro rea-
lizaci akce „Vybudování odpočinkového
centra“.

Kamery jsou významným pomocníkem v boji s kriminalitou, nejsou však všemocné
Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov

Pohyb v centru Prostějova a přilehlých
ulicích monitoruje v současné době již
patnáct kamer (viz mapka). Jejich rozmís-
tění předcházela analýza kriminality a sta-
vu veřejného pořádku, kterou provedla
Policie České republiky a Městská policie
Prostějov. Na jejím základě byl vytvořen
v nejfrekventovanější části města takzva-
ný bezpečný koridor, který tvoří úsek od
Janáčkovy ulice přes střed města až po
ulici Plumlovskou. Kamery jsou rozmís-
těny v místech, kde dochází k největšímu
počtu trestných činů a přestupků. Obsluha
kamer je zajišťována operačním středis-
kem městské policie, které nepřetržitě ří-
dí výkon hlídkové činnosti, a kde je poři-
zován i digitální záznam. V průběhu loň-
ského roku byla navíc zřízena dvě
pracoviště k vyhodnocování záznamů
z městského kamerového dohlížecího
systému na Policii ČR.

V našem městě bylo v období let 2000 až
2003 investováno do městského kamerové-
ho dohlížecího systému celkem 7 milionů
korun. Kč. Z této částky tvořila 35 procent
státní dotace. V řadě srovnatelných měst
jsou přitom průměrné náklady na jedno ka-
merové místo, včetně digitálního záznamu,
o čtvrtinu i více vyšší.

V letošním roce byl pomocí městského
kamerového dohlížecího systému zjištěn na-
příklad pachatel násilného vniknutí do nád-
ražní budovy v nočních hodinách. Kamery
zachytily pachatele při rozbíjení výlohy pro-
dejny telefonů, při rozbíjení výlohy prodej-
ny s textilem, odcizení motorového vozidla
a podobně. Pomocí kamer jsou odhalovány
i přestupky v dopravě a proti veřejnému po-
řádku, drobné výtržnictví, nedovolené pla-
kátování atd.

Hodnocením kamerových systémů v jed-
notlivých městech a jejich efektivitou se za-
bývá i odbor prevence kriminality minister-
stva vnitra České republiky. Z jeho zprávy
mimo jiné vyplývá, že kamery zvyšují pocit
bezpečí občanů v monitorovaných lokali-
tách, mají výrazně preventivní funkci a jsou
využitelné i pro koordinaci postupu složek
integrovaného záchranného systému v pří-
padě ohrožení bezpečnosti občanů.

Městské kamerové dohlížecí systému jsou
ve městech zapojených do Programu pre-
vence kriminality považovány za nejúčin-
nější nástroj prevence. To vyplývá z priorit-
ního umístění projektů na městské kamero-
vé dohlížecí systémy v žádostech o přidělení
dotací i z hodnocení preventivních progra-
mů, v němž kamerové systémy získaly bez-
konkurenčně první místo.

Od roku 1996 do konce roku 2002 bylo
proto ze státního rozpočtu v rámci Programu

prevence kriminality vyčleněno 244 011 000
Kč na podporu 245 projektů zaměřených na
výstavbu nebo rozšíření městského kamero-
vého dohlížecího systému. Dalších 22 814
tisíc Kč bylo uvolněno v loňském roce na re-
alizaci 21 projektu.

Městský kamerový dohlížecí systém je te-
dy účinným prostředkem pro boj s krimina-
litou, rozhodně však není všelékem na ni.
Nadále bude mimo jiné nezbytná hlídková,
pořádková a operativní činnost jednotlivých
složek policie.

Seznam kamerových míst (na mapě
označeny červeným kruhem s číslem ka-
merového místa):

1 - Olomoucká ulice
2 - Školní ulice
3 - Dolní ulice
4 - Kravařova ulice
5 - náměstí T. G. Masaryka
6 - Žižkovo náměstí
7 - nádraží ČD
8 - OD PRIOR
9 - Poděbradovo náměstí
10 - Plumlovská ulice (čerpací stanice Aral)
11 - Újezd
12 - Svatoplukova ulice
13 - Plumlovská ulice (úřad práce)
14 - Vápenice (divadlo)
15 - Vápenice (park)

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 15. zasedání dne 24. 2. 2004 mimo jiné schválilo:


