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Rezignace člena osadního  
výboru Vrahovice

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vzalo na vědomí rezignaci Bc. 
Libora Vykopala na funkci člena osadního 
výboru v části města Vrahovice.

Městských strážníků bude 57

ZMP po projednání schválilo: 
- Organizační strukturu včetně systemi-

zace pracovních míst a pracovních funkcí 
Městské policie Prostějov s účinností ke 
dni 1. 12. 2007 dle předloženého návrhu.

- Organizační řád Městské policie Pros-
tějov s účinností od 1. 12. 2007.

- Celkový počet zaměstnanců zařaze-
ných do Městské policie Prostějov na 57 
s účinností od 1. 12. 2007.

� (Více v příštích Radničních listech)

IV. změna územního plánu  
sídelního útvaru Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo pořízení IV. změny 
územního plánu sídelního útvaru Prostě-
jov, která bude zahrnovat návrhy č. 6, 16, 
25, 26C, 28B, 30, 31, 32, 33, 34, 36/1, 
36/2, 36/6, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 
36/22, 36/23, 36/25, 36/32, 36/33, 36/34, 
36/35, 36/36, 36/37, 36/38, 36/39 a 38.

Současně určilo zastupitele Mgr. Vlasti-
mila Uchytila, místostarostu města, který 
bude spolupracovat s pořizovatelem v jed-
notlivých fázích procesu pořizování změ-
ny územního plánu.

Regulační plán  
centra města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo ukončení pořizování 
dokumentu „Regulační plán centra města 
Prostějov“.

Obecně závazná vyhláška o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů,  
včetně systému nakládání  

se stavebním odpadem

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku o systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem. 

Změna místního poplatku  
za komunální odpad

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů s tím, že sazba poplatku za komu-
nální odpad na rok 2008 bude stanovena 
ve výši 492 Kč celkem, z toho v článku 7 
odst. 1 písm. a) ve výši 242 Kč, v článku 7 
odst. 1 písm. b) ve výši 250 Kč.

Regenerace panelového sídliště  
E. Beneše a panelového sídliště Dolní

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo: 

1. Projekt  regenerace panelového síd-
liště E. Beneše. 

2. Projekt  regenerace panelového síd-
liště Dolní.

Vybudování bezpečnostní dopadové 
plochy na hřišti školní družiny  

ZŠ v Kollárově ulici

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opatře-
ní, kterým se  zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 60 (rozvoj a investice) o 32 tisíc 
Kč na vybudování bezpečnostní dopado-
vé plochy a úpravu terénu na hřišti školní 
družiny Základní a mateřské školy Prostě-
jov, Kollárova ulice 4. 

Dětský kolotoč pro mateřskou  
školu ve Smetanově ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapito-
le 60 (rozvoj a investice) o 51 tisíc kč na 
pořízení dětského zabudovaného kolotoče 
do zahrady mateřské školy ve Smetanově 
ulici. 

Docházkový a kamerový systém  
v ZŠ Jana Železného 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapito-
le 60 (rozvoj a investice) o 440 tisíc Kč 
na instalaci docházkového a kamerového 
systému v Základní a mateřské škole Jana 
Železného Prostějov, Sídliště Svobody. 

Příjmy města z prodeje pozemků 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet příjmů v kapitole 
50 (správa majetku města) o 8 868 930 Kč 
(příjmy z prodeje pozemků) a současně se 
o stejnou částku zvyšuje stav rezerv měs-
ta. 

Prodej nemovitostí v ulici  
St. Manharda společnosti  

ALLCONSTRUCTION na výstavbu 
nového sídla firmy

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo prodej pozemku �
p. č. 2437/15 - zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 148 m2, pozemku p. č. 2437/16 
- ostatní plocha o výměře 360 m2 a budo-
vy bez čísla popisného nebo evidenční-
ho (způsob využití - stavba technického 
vybavení) na pozemku p. č. 2437/15, vše �
v k. ú. Prostějov, v ulici Stanislava 
Manharda, společnosti ALLCON-
STRUCTION s. r. o., se sídlem Prostě-
jov, Vrahovická 41, a to za následujících 
podmínek:

a) kupní cena bude stanovena ve výši 
dle znaleckého posudku (cena obvyklá), 
tj. celkem 650 000 Kč, a bude zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k převá-
děným nemovitostem tak, že se společnost 
ALLCONSTRUCTION s. r. o. zaváže tyto 
nemovitosti nebo jejich části v případě 
svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zci-
zit nabídnout ke koupi městu Prostějovu 
za cenu rovnající se kupní ceně sjednané 
při převodu nemovitostí z vlastnictví měs-
ta Prostějova do vlastnictví společnosti 
ALLCONSTRUCTION s. r. o.; předkupní 
právo bude zrušeno poté, co bude možné 
dokončenou stavbu nového sídla společ-
nosti na převáděných nemovitostech uží-
vat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řadu 
(stavební zákon),

c) v kupní smlouvě se společnost ALL-
CONSTRUCTION s. r. o. zaváže provést 
výstavbu nového sídla společnosti na pře-

váděných nemovitostech včetně vydaného 
kolaudačního souhlasu nejpozději do 4 let 
po uzavření kupní smlouvy; pro případ 
nedodržení této podmínky bude v kupní 
smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 
3 000 Kč za každý měsíc prodlení a v pří-
padě, že výstavba nového sídla společnos-
ti nebude v uvedené lhůtě vůbec zahájena, 
možnost prodávajícího od kupní smlouvy 
odstoupit,

d) v kupní smlouvě se společnost ALL-
CONSTRUCTION s. r. o. zaváže, že do 
6 měsíců po uzavření kupní smlouvy zří-
dí na části převáděného pozemku p. č. 
2437/16 v k.ú. Prostějov bezúplatně věcné 
břemeno spočívající v právu chůze a jíz-
dy ve prospěch vlastníka budovy bez čísla 
popisného nebo evidenčního na pozemku 
p. č. 2437/21 v k.ú. Prostějov s tím, že veš-
keré náklady spojené se zřízením věcného 
břemene ponese společnost ALLCON-
STRUCTION s. r. o.; v případě nesplnění 
uvedeného závazku bude kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve 
výši 30 000 Kč a město Prostějov bude 
moci od kupní smlouvy odstoupit; do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene bude společnost ALLCON-
STRUCTION s. r. o. povinna umožnit 
vlastníkovi uvedené budovy na pozemku 
p. č. 2437/21 v k. ú. Prostějov bezúplatné 
užívání části pozemku p. č. 2437/16 v k. ú. 
Prostějov pro chůzi a jízdu,

e) náklady na zpracování znalecké-
ho posudku a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu 
vlastnického a předkupního práva do kata-
stru nemovitostí uhradí kupující.

Milion za překračování  
rychlosti 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet příjmů 
v kapitole 41 (doprava) o 1 milion korun 
(příjmy z pokut získaných provozem sta-
cionárního měřiče průjezdu na červenou 
a rychlosti vozidel), zvyšuje rozpočet 
výdajů v kapitole 41 (doprava) o 15 tisíc 
Kč na úhradu nájemného za stacionární 
měřič průjezdu na červenou a rychlosti 
vozidel a o 500 tisíc Kč na nákup služeb 
spojených s užíváním podpůrného sys-
tému určeného pro zpracování výsledků 
měření stacionárního měřiče průjezdu na 
červenou a rychlosti vozidel a současně 
se zvyšuje stav rezerv města o 485 tisíc 
Kč. 

Prodej objektu  
Sádky 3

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo prodej objektu 
bydlení č. p. 1626 (Sádky 3 v Prostějo-
vě) na pozemku p. č. 2939 a pozemku 

p. č. 2939 - zastavěná plocha o výměře 
251 m2, vše v k. ú. Prostějov, do podílo-
vého spoluvlastnictví Marie Kundráto-
vé, Lenky Batelkové, Davida Frömmela 
a Lydie Rozehnálkové, všichni bytem 
Prostějov, Sádky 3, č. p. 1626 (každé-
mu id. 1/4), za kupní cenu ve výši 1 300 
tisíc korun, a to za následujících pod-
mínek:

a) kupní cena bude zaplacena před 
podpisem kupní smlouvy,

b) náklady na zpracování znalecké-
ho posudku a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí uhradí kupující.

Odkup pozemků v sektoru G 
průmyslové zóny

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo:

1. výkup pozemku p. č. 7350 - orná 
půda o výměře 11 715 m2 v k. ú. Pro-
stějov od vlastníka tohoto pozemku do 
vlastnictví města Prostějova za kupní 
cenu 350 Kč/m2, tj. celkem 4 100 250 
Kč, 

2. výkup pozemku p. č. 7349 - orná 
půda o výměře 3 361 m2 v k. ú. Prostě-
jov od podílových spoluvlastníků tohoto 
pozemku do vlastnictví města Prostějo-
va za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. celkem 
1 680 500 Kč, 

3. výkup pozemků p. č. 7347 - orná 
půda o výměře 3 082 m2 a p. č. 7348 - 
orná půda o výměře 1 332 m2, oba v k. ú. 
Prostějov, od podílových spoluvlastníků 
těchto pozemků do vlastnictví města 
Prostějova za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. 
celkem 2 207 000 Kč, 

4. výkup pozemků p. č. 7343 - orná 
půda o výměře 3 654 m2 a p. č. 7344 - 
orná půda o výměře 3 959 m2, oba v k. ú. 
Prostějov, od vlastníka těchto pozemků 
do vlastnictví města Prostějova za kupní 
cenu 500 Kč/m2, tj. celkem 3 806 500 
Kč, 

5. výkup pozemku p. č. 7342 - orná 
půda o výměře 3 655 m2 v k. ú. Pros-
tějov od vlastníka tohoto pozemku do 
vlastnictví města Prostějova za kupní 
cenu 500 Kč/m2, tj. celkem 1 827 500 
Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova dále 
schválilo rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
50 (správa majetku města) o 13 621 750 
korun na výkup pozemků v sektoru G 
prostějovské průmyslové zóny a sou-
časně se o stejnou částku snižuje stav 
rezerv města. 

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 9. zasedání dne 30. 10. 2007 mimo jiné schválilo: 

Víte, jak to vypadá uvnitř jaderného reak-
toru? Kolik energie je potřeba k urychlení 
elektronu? K čemu se používá Tokamak? �
A kde se tohle všechno dozvěděli studen-
ti prostějovského reálného gymnázia?

Perfektně vybavené výzkumné labora-
toře nejsou jen v zahraničí, jak se mohli 
přesvědčit zájemci o fyziku z maturitního 
ročníku RG. V rámci týdenního studijního 
pobytu ve Fyzikálním ústavu Akademie 
věd ČR v Praze jsme nahlédli do „záku-
lisí“ vědeckých experimentů a měli jsme 
příležitost si doslova osahat špičková tech-
nická zařízení. 

Do tajů částicové fyziky se nás  vědečtí 
pracovníci pokusili  zasvětit během ná-
vštěv několika různých urychlovačů, kde se 
částicím dodá velká energie a zkoumají se 
důsledky následné srážky. Největší zařízení 
tohoto druhu bude v blízké době uvedeno 
do chodu v Ženevském CERNu a snad díky 

němu objevíme novou netrpělivě očekáva-
nou částici.

Běžného člověka ovšem osloví mnohem 
více Tokamak, který znamená naději pro 
budoucnost. S jeho pomocí by se dala vyře-
šit nadcházející energetická krize. Zařízení 
totiž vyrábí energii termojadernou fúzí, čili 
vzájemným slučováním atomů vodíku za 
vzniku helia, a nedochází přitom k žádné 
ekologické zátěži. Princip si lidé vypůjčili 
přímo od Slunce. Na první elektrárny se ale 
můžeme těšit až za 40 let.

Během tohoto čekání si budeme svítit 
elektřinou z Dukovan a Temelína, o jejichž 
vylepšování se starají experimentální reak-
tory v Ústavu jaderné fyziky v Řeži neda-
leko Prahy. V jednom z nich právě neprobí-
hal žádný pokus, a tak jsme mohli bez obav 
z radioaktivity na vlastní oči spatřit jeho 
útroby, jež jsme zatím znali jen z obrázků 
v učebnicích.

Celý týden nebyl jenom o vědě, a tak jsme 
zabrousili i do české „továrny na sny“ na 
Kavčích horách, kde jsme se dozvěděli, že 
televize nás nepodvádí, pouze vytváří iluzi. 
Zato Český rozhlas pouští do éteru jen ověře-
né zprávy, kdežto ze Žižkovské věže vysílají 
úplně všechno. Nakonec zbylo trochu času �
i na kulturu a my jsme se společně s muzi-
kálem Šakalí léta vrátili do dob komunis-
mu.

Strávili jsme v Praze vyčerpávající týden 
nabitý zážitky a poznatky, na které hned tak 
nezapomeneme. Technický pokrok se žene 
neuvěřitelným tempem dopředu a je jen na 
nás, zda mu budeme jenom přihlížet.Věřím, 
že mnozí z nás se na něm budou i podílet!

� Studentky�RG�a�ZŠ�
  města Prostějova

S fyzikou za hranice všedních dní aneb Vzhůru do útrob jaderného reaktoru

I takto může vypadat mikroskop. 
  Foto: archiv RG a ZŠ města Prostějova


