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Rada města Prostějova na své 39. schůzi dne 16. 3. 2004 mimo jiné projednala:
Personálně-organizační audit

MěÚ v Prostějově

Rada města Prostějova po projednání
rozhodla:

1. pořídit personálně - organizační au-
dit Městského úřadu v Prostějově
a Městské knihovny Prostějov,

2. že nejvhodnější nabídku na prove-
dení personálně - organizačního auditu
předložila obchodní společnost PROFI-
MA EFFECTIVE, s. r. o., se sídlem
Kudlov 500, Zlín (zúžená varianta 160
hodin).

Současně pověřila starostu ing. Jana
Tesaře jednat o provedení personálně -
organizačního auditu Městské knihovny
Prostějov.

Změna konkurzní komise 
pro výběr ředitele - ředitelky 

MŠ Prostějov, ulice Šárka

Rada města Prostějova po projednání
revokovala část svého usnesení ze dne 
2. 3. 2004, a to složení členů konkurzní
komise na obsazení funkce ředitele - ře-
ditelky MŠ Prostějov, ulice Šárka
4a a jmenovala konkurzní komisi ve slo-
žení:

předseda:
PaedDr. František Říha - vedoucí od-

boru školství a kultury,
členové:
místostarostka Božena Sekaninová -

zástupce zřizovatele,
PaedDr. Libuše Vrbová - zástupce

České školní inspekce,
Mgr. Vladimíra Dočekalová - zástup-

ce Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Zdeňka Pešková - zástupce pedago-

gických pracovníků,
Marie Dočkalová - odborník státní

správy.

Pověření k rozhodování
o přijetí dětí 

do předškolního zařízení

Rada města Prostějova po projednání
svěřila odboru školství a kultury Měst-
ského úřadu v Prostějově rozhodování
o přijetí dětí do předškolního zařízení,
školní jídelny, školní družiny nebo škol-
ního klubu, pokud počet přihlášených
dětí přesahuje počet dětí, které lze při-
jmout v souladu s § 14 odst. 8 písm. a)
zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění po-
zdějších předpisů.

Konkurzní řízení na obsazení 
pozice ředitel - ředitelka 

Základní školy Prostějov, 
Rejskova třída

Rada města Prostějova po projednání
vypsala konkurzní řízení a stanovila po-
žadavky na obsazení funkce ředitele - ře-
ditelky Základní školy Prostějov, Rej-
skova třída, příspěvkové organizace.

Záležitosti komise pro výchovu
a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání
odvolala z funkce člena komise pro vý-
chovu a vzdělávání Mgr. Jindřicha Mi-
klase, a to na základě jeho vlastní žádos-
ti, a jmenovala členem této komise Pa-
edDr. Karla Kotyzu.

Veřejná finanční podpora 
- komise pro mládež 

a tělovýchovu

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 30 000 Kč Škole sebeobra-
ny Budokan Prostějov, J. Zrzavého
3975, na podporu činnosti (startovné,
cestovné, ceny, nákup materiálního vy-
bavení, ubytování),

2. ve výši 25 000 Kč Tělovýchovné
jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47,
z toho:

- 10 tisíc Kč na pořádání akcí „Trojboj
Hloučela“ a „Veřejný závod ve sjezdu“,

- 15 tisíc Kč na podporu činnosti od-
dílu volejbalu (nákup sportovního vyba-
vení),

3. ve výši 15 000 Kč Klubu biatlon
Prostějov, Čehovice 23, z toho:

- 10 tisíc Kč na podporu činnosti (ce-
stovné, startovné, ubytování, materiální
vybavení),

- 5 tisíc Kč na 10. ročník regionálního
závodu (diplomy, ceny),

4. ve výši 5 000 Kč Martině Fedorové,
Prostějov, na nákup speciálního vozíku
na tenis,

15. ve výši 10 000 Kč Okresnímu
sdružení českého svazu tělesné výchovy
Prostějov, Česká 15, na podporu činnos-
ti Okresního fotbalového svazu Prostě-
jov (pronájmy, ceny, odměna rozhod-
čím),

16. ve výši 20 000 Kč Svazu vodáků
ČR - klub 109, Kravařova 1, Prostějov,
na akce „O pohár starosty města Prostě-
jova“ a „Evropský pohár v raftingu -
Lipno“ (organizační zabezpečení, ceny,
poháry),

17. ve výši 2 000 Kč Svazu letců ČR -
odbočka 21 Prostějov, Mánesova 8, na
pořádání dětského dne,

18. ve výši 40 000 Kč Janě Bálešové,
Prostějov, z toho:
- na podporu činnosti (startovné) 20 000 Kč,
- na V. ročník Dancemaratonu (proná-

jem) 20 000 Kč,

19. ve výši 10 000 Kč Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci, Fakultě tělesné
kultury, na seminář „Sport a věda“ (pro-
nájem, náklady na lektora, pronájem di-
daktické techniky),

10. ve výši 5 000 Kč Petru Šiškovi,
Šternberk, na závody ve skateboardingu
pořádané v Prostějově (ceny, propaga-
ce),

11. ve výši 12 000 Kč Středisku vol-
ného času a vzdělávání SPEKTRUM na
podporu činnosti tanečního klubu Quat-
ro (výroba šatů, startovné, registrace na
závody),

12. ve výši 5 000 Kč Hanáckému klu-
bu plastikových modelářů při AMK Mi-
nerva Prostějov na podporu činnosti (ce-
ny, cestovné, nákup materiálu),

13. ve výši 8 000 Kč Taurusu Prostě-
jov na podporu činnosti (ceny, nájem,
cestovné, startovné, ubytování, sportov-
ní materiál),

14. ve výši 20 000 Kč Sportovnímu
klubu policie Moravan Prostějov, Hav-
líčkova 12, na podporu činnosti box od-
dílu (nákup sportovního materiálu),

15. ve výši 5 000 Kč Gymnáziu Jiřího
Wolkera Prostějov, Kollárova 3, na vol-
ný vstup pro širokou veřejnost na umě-
lou horolezeckou stěnu,

16. ve výši 20 000 Kč Zdeňku Vycho-
dilovi, Prostějov, na nákup materiálního
vybavení - horolezecká stěna,

17. ve výši 22 000 Kč Tělocvičné jed-
notě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4,
z toho:

- na podporu činnosti oddílu zápasu
(cestovné, startovné, ubytování) 8 000
Kč,

- na IV. ročník „Memoriálu A. Kru-
pičky v zápase“ (medaile, diplomy) 
2 000 Kč,

- na XVI. ročník „Memoriálu G. Friš-
tenského v zápase“ (poháry) 5 000 Kč,

- na akci „Poslední žákovská smeč
v nohejbale dvojic“ (pronájem haly, ce-
ny, medaile, materiální vybavení) 7 000
Kč,

18. ve výši 3 000 Kč Františku Nová-
kovi, Prostějov, na XXXI. ročník Dět-
ského dne (medaile, diplomy, knihy)

19. ve výši 10 000 Kč Petru Piňosovi,
Prostějov, z toho:

- na akci Molitanová liga ZŠ - 3. roč-
ník (odměny pro vítěze) 5 000 Kč,

- na letní pobyt žáků se sportovním za-
měřením ze sociálně slabších rodin
(vstupné, odměny) 5 000 Kč,

20. ve výši 40 000 Kč Sportovnímu
klubu Prostějov, na podporu činnosti
korfbalového oddílu (cestovné, startov-
né, materiální zabezpečení, rozhodčí,
pronájmy),

21. ve výši 5 000 Kč KRASO-bruslení
Prostějov, Za Kosteleckou 1, na akci
Velká cena města Prostějova (pronájem
ledové plochy),

22. ve výši 2 000 Kč In-line klubu
Prostějov, Fanderlíkova 52, na VII. roč-
ník okresního přeboru města Prostějova
v in-line bruslení (ceny),

23. ve výši 16 000 Kč Dělnické těloc-
vičné jednotě Prostějov, Netušilova 7,
na Juniorskou ligu ČR (pronájem těloc-
vičny, ceny, diplomy),

24. ve výši 7 000 Kč Sportovnímu klu-
bu plavání TAURUS Prostějov na pod-
poru činnosti (pronájem bazénu, startov-
né, doprava),

25. ve výši 3 000 Kč Sportovnímu klu-
bu Rošáda Prostějov, Melantrichova 18,
na podporu činnosti (nákup šachů a ša-
chových hodin),

26. ve výši 2 000 Kč YMCE T. S., Br-
no, na podporu činnosti skautského od-
dílu v Prostějově (provoz klubového
areálu v Raisově ulici),

27. ve výši 15 000 Kč Aeroklubu J.
Františka, Prostějov, Za leteckou 119,
na podporu činnosti (pronájmy, ceny,
materiální vybavení, nákup záchranného
pilotního padáku, propagační materiály
k 70. výročí),

28. ve výši 20 000 Kč Kynologickému
klubu Prostějov, Za Kosteleckou ulicí,
na podporu činnosti (nákup překážkové-
ho parkuru agility),

29. ve výši 7 000 Kč Klubu orientač-
ního běhu Železárny Prostějov, Sportov-
ní 1, na podporu činnosti (startovné, ce-
stovné, ubytování).

Veřejná finanční podpora 
- komise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 10 000 Kč Dětskému domo-
vu a Speciálním školám Čechy pod Ko-
sířem na rehabilitační hipoterapii posti-
žených dětí,

2. ve výši 7 000 Kč Občanskému sdru-
žení ADRA, Praha, na zajištění kultur-
ních vystoupení mládeže ADRY v do-
movech důchodců a ústavech sociální
péče ve městě Prostějově a okolí,

3. ve výši 28 000 Kč Speciální škole,
o. p. s., Tetín 1, na nákup materiálu pro
činnost zájmových kroužků, organizaci
soutěží a ceny do soutěží, vstupné a do-
pravu do divadla a na jiné kulturní a vý-
chovně vzdělávací akce,

4. ve výši 18 200 Kč Sdružení Ochra-
na nenarozeného života, Sádky 2, na po-
řízení materiálu pro pomoc ženám v tís-
ni, na provoz linky důvěry, telefonu a in-
ternetu,

5. ve výši 12 000 Kč Rodinné poradně,
Havlíčkova 33, na zajištění akcí pro
matky s dětmi - Den dětí, sportovní od-
poledne, výlet do ZOO, mikulášskou na-
dílku, vánoční besídku.

Veřejná finanční podpora 
- Hanácký pohár

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova ve
výši 50 000 Kč Střednímu odbornému
učilišti obchodnímu Prostějov, nám. Ed-
munda Husserla 1, na Hanácký pohár
2004 - pronájem KaSC, aparatury, pla-
káty, tiskoviny.

Veřejná finanční 
podpora 

- Helios Mostkovice

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova ve
výši 5 000 Kč Heliosu Mostkovice na II.
parabarelové závody (odměny a floty).

Veřejná finanční 
podpora - Okresní 
myslivecký spolek

Rada města Prostějova po projednání
schválila poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Prostějova
(prostředky komise životního prostředí)
ve výši 25 000 Kč Českomoravské mys-
livecké jednotě, Okresnímu myslivecké-
mu spolku Prostějov, Pod Kosířem 16,
na uspořádání „Chovatelské přehlídky
trofejí spárkaté zvěře“.

Veřejná finanční podpora 
- Český svaz 

ochránců přírody 
- ZO Hloučela

Rada města Prostějova po projednání
revokovala usnesení z 24. 2. 2004 (po-
skytnutí veřejné finanční podpory ve vý-
ši 50 000 Kč ČSOP - ZO Hloučela, Hu-
sovo nám. 67, na realizaci části projektu
- Výchova lesních porostů v biokoridoru
Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
- 2004) a schválila poskytnutí veřejné fi-
nanční podpory z rozpočtu města Prostě-
jova ve výši 50 000 Kč Českému svazu
ochránců přírody - základní organizaci
Hloučela, Husovo nám. 67, na realizaci
projektu - Kácení nežádoucích
dřevin v biokoridoru Hloučela.

Cyklostezka 
v Dolní ulici

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62
(odbor koncepce a rozvoje) o 350 000
Kč na cyklostezku v Dolní ulici - doku-
mentaci pro územní řízení - a současně
se o stejnou částku snižuje rezerva pro
rozpočtová opatření Rady města Prostě-
jova.

Hluková studie 
severní obslužné 

komunikace

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62
(odbor koncepce a rozvoje) o 25 000 Kč
na hlukovou studii severní obslužné ko-
munikace - dopracování variant řešení -
a současně se o stejnou částku snižuje
rezerva pro rozpočtová opatření Rady
města Prostějova.

Přestavba dvorního 
traktu radnice

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
o 2 miliony korun (radnice - dvorní
trakt) a současně se o stejnou částku sni-
žuje rezerva rady města Prostějova.

Rekonstrukce 
obvodového pláště 

ZŠ v Melantrichově ulici

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
o 60 tisíc Kč na projektovou dokumenta-
ci rekonstrukce obvodového pláště ZŠ
v Melantrichově ulici a současně se
o stejnou částku snižuje havarijní fond.

Klimatizace 
obřadní síně

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60
o 430 tisíc Kč na klimatizaci obřadní sí-
ně v budově radnice a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva Rady města
Prostějova.

Rekonstrukce 
energetického hospodářství 

v městských lázních

Rada města Prostějova po projednání
schválila rozpočtové opatření, kterým se
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62
(odbor koncepce a rozvoje) o 50 tisíc Kč
na tepelně technickou studii na rekon-
strukci energetického hospodářství
v městských lázních a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpočto-
vá opatření Rady města Prostějova.

Změna nájemce nebytových
prostor v objektu zámku 

na Pernštýnském náměstí 8

Rada města Prostějova po projednání
vzala na vědomí změnu nájemce nebyto-
vých prostor v objektu zámku na Pern-
štýnském náměstí č. 8 z Petra Ejema,
Prostějov, na Mojmíra Bittnera, Prostě-
jov.

Záměr směny v k. ú. Prostějov 
- Lidl ČR v. o. s.

Rada města Prostějova po projednání vy-
hlásila záměr směny staveb na pozemcích
p. č. 7408/1, p. č. 7412/5, p. č. 7412/4, p. č.
7414/3, p. č. 7405/4, p. č. 7408/3, p. č.
7414/4 a p. č. 7464/5, části pozemku p. č.
7412/1 - ost. plocha, manipulační plocha
o výměře cca 6 000 m2 (přesná výměra bu-
de známa po oddělení GP), pozemků p. č.
7412/10 - ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 986 m2, p. č. 7408/1- zast. plocha
o výměře 1 392 m2, p. č. 7412/5 - zast. plo-
cha o výměře 1 018 m2, p. č. 7412/4 - zast.
p locha o výměře 774 m2, p. č. 7414/3 - zast.
plocha o výměře 132 m2, p. č. 7405/4 - zast.
plocha o výměře 270 m2, p. č. 7408/3 - zast.
plocha o výměře 344 m2, p. č. 7414/4 - zast.
plocha o výměře 15 m2, p. č. 7464/5 - zast.
plocha o výměře 112 m2, vše v k. ú. Prostě-
jov ve vlastnictví společnosti Lidl Česká
republika v. o. s., se sídlem Praha 5, (nyní
ve vlastnictví společnosti VITANA, a. s., se
sídlem Byšice) za objekt bydlení čp. 2169
na pozemku p. č. 3950/1, stavby na pozem-
cích p. č. 3950/2, p. č. 3950/3, p. č. 3951, p.
č. 3950/4, p. č. 3950/5 a p. č. 3950/7, po-
zemky p. č. 3950/1 - zast. plocha o výměře
729 m2, p. č. 3950/2 - zast. plocha o výmě-
ře 123 m2, p. č. 3950/3 - zast. plocha o vý-
měře 510 m2, p. č. 3951 - zast. plocha o vý-
měře 76 m2, p. č. 3950/4 - zast. plocha o vý-
měře 659 m2, p. č. 3950/5 - zast. plocha
o výměře 153 m2, 
p. č. 3950/7 - zast. plocha o výměře 5 493
m2 a p. č. 3952 - ost. plocha, manipulační
plocha o výměře 527 m2, vše v k. ú. Prostě-
jov ve vlastnictví města Prostějova, za úče-
lem výstavby maloobchodní jednopodlažní
prodejny Lidl s tím, že směna bude usku-
tečněna s finančním vyrovnáním ve pro-
spěch města Prostějova, po splnění násle-
dujících podmínek:

- na části pozemku p. č. 7412/1 - ost. plo-
cha v k.ú. Prostějov bude ve prospěch vlast-
níka objektu na pozemku p. č. 7464/5 - zast.
plocha v k. ú. Prostějov bezúplatně zřízeno
věcné břemeno spočívající v právu chůze
a jízdy,

- vlastníkem areálu Vitana, a. s., v Kra-
lické ul. bude společnost Lidl Česká re-
publika v. o. s. (převáděné nemovitosti
nebudou zatíženy žádnými dluhy, věcný-
mi břemeny, zástavními právy, nájemními
právy ani jinými právními povinnostmi),

- z nemovitostí ve vlastnictví města
Prostějova budou odstraněny veškerá prá-
va třetích osob, zejména věcná břemena,
zástavní a předkupní práva a užívací prá-
va založená na základě nájemních smluv,
vyjma nájemního vztahu založeného pod-
le nájemní smlouvy uzavřené mezi měs-
tem Prostějovem a společností Technické
služby Prostějov, s. r. o., dne 7. 11. 2000
s tím, že nájemní smlouva ze dne 7. 11.
2000 bude před podpisem směnné smlou-
vy ukončena dohodou s termínem skonče-
ní nájemního vztahu po podpisu směnné
smlouvy, a nájemního vztahu založeného
na základě rozhodnutí o přidělení bytu ze
dne 24. 10. 1989 Václavu Ustrnulovi, by-
tem Újezd 19, Prostějov,

- stavební úpravy areálu Vitana, a. s.,
pro provoz Technických služeb Prostějov,
s. r. o., provede město Prostějov,

- bude vydáno pravomocné územní roz-
hodnutí k umístění jednopodlažní prodej-
ny potravin Lidl,

- veškeré náklady spojené s vypracová-
ním geometrických plánů, znaleckých po-
sudků a správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu na povolení vkladu vlastnic-
kých práv podle směnné smlouvy do
katastru nemovitostí uhradí Lidl Česká re-
publika v. o. s.

Svazek obcí Prostějov - venkov 
- žádost o financování 

a spoluúčast na akci cyklostezka

Rada města Prostějova po projednání
pověřila ing. Jana Tesaře dalším jednáním
o spoluúčasti na financování akce cyklos-
tezka se zástupci Svazu obcí Prostějov -
venkov za předpokladu, že tento svazek
zajistí 80 procent potřebných finančních
prostředků.

Máte doma fotografie či filmové záběry radnice?
Město Prostějov připravuje dokument k 90. výročí dokončení stav-

by radnice, který mapuje historii této významné budovy. Pokud vlast-
níte historické dokumenty, které zachycují život v nové radnici v roz-
mezí let 1914-1985 a chtěli byste je zapůjčit pro účely natáčení, ob-
raťte se na Teodora Mojžíše, telefon 582 347 738, 602 761 580. 

„Máme zájem nejen o fotografie, psané či tištěné texty, ale také
o amatérské filmové záběry například svateb, případně jiných oslav či
událostí, které se odehrály nejen na radnici, ale i na prostějovském ná-
městí,“ upřesnil Teodor Mojžíš.

Veškeré příspěvky je třeba předat nejpozději do konce dubna. Do-
kument bude promítnut v rámci slavnostního programu k 90. výročí
otevření radnice. Poté si jej zájemci budou moci zakoupit na CD v in-
formačním středisku městského úřadu. -kdl-


