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Veřejná fi nanční podpora 
- Československá obec legionářská

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
12 000 Kč Československé obci legionář-
ské, jednotě Prostějov, Kostelecká 17, na 
akce směřující k uchování, rozvíjení a pře-
dávání demokratických a humanistických 
tradic, připomínání významných dějin-
ných událostí našeho státu a jeho armády.

Veřejná fi nanční podpora 
– Konfederace politických vězňů

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
5 000 Kč Konfederaci politických vězňů, 
pobočce 50 Prostějov, Svatoplukova 15, 
na akce směřující k uchování, předávání 
a rozvíjení demokratických a humanitních 
tradic, připomínání významných dějin-
ných událostí našeho státu - zájezdy na 
celostátní akce KPV, nákup kytic při slav-
nostních příležitostech.

Veřejná fi nanční podpora – Česká 
asociace hasičských důstojníků

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve 
výši 10 000 Kč České asociaci hasičských 
důstojníků, Výškovická 40, Ostrava, na 
zajištění informovanosti občanů na území 
města Prostějova o problematice ochrany 
před mimořádnými událostmi a na zajiště-
ní soutěže jednotek SDH v záchranářských 
disciplínách Rallye Hamry 2007.

Veřejná fi nanční podpora 
– Sbor dobrovolných hasičů Krasice

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
40 000 Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasi-
čů Krasice, Západní 70, Prostějov, na činnost 
družstva mladých hasičů SDH Krasice.

Veřejná fi nanční podpora – Sbor 
dobrovolných hasičů Domamyslice

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve 
výši 50 000 Kč SH ČMS Sbor dobro-
volných hasičů Domamyslice, Prostějov 
– Domamyslice, z toho: 

1. na nákup vybavení hasičské klubov-
ny (nové židle) 25 000 Kč,

2. na nákup vybavení hasičské zbrojnice 
(zamykatelné skříně pro hasičské nářadí) 
20 000 Kč,

3. na uspořádání tradičního dětského 
dne na ukončení prázdnin v Domamysli-
cích 5 000 Kč.

Veřejná fi nanční podpora – Sbor 
dobrovolných hasičů Vrahovice

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
25 000 Kč SH ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 
72, Prostějov – Vrahovice, na činnost mla-
dých hasičů a na ceny do soutěží.

Veřejná fi nanční podpora 
- Sdružení rodičů a přátel školy 

při ZŠ v ulici Dr. Horáka

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve 
výši 10 000 Kč pro Sdružení rodičů a přá-
tel školy při Základní škole Prostějov, ul. 
Dr. Horáka 24, na organizační zajištění 
branně-vlastivědné soutěže (odměny do 
soutěže).

Veřejná fi nanční podpora 
- oblast sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 40 000 Kč Svatolazarské 
komendě, Svatoplukova 7, Prostějov, na 
nákup a dopravu rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek ze Švédska,

2. ve výši 10 000 Kč Sdružení nájemní-
ků ČR – SON , místní organizaci Prostě-
jov, Kostelecká 17, na právní poradenskou 
činnost v oblasti bydlení,

3. ve výši 50 000 Kč Janu Skřičkovi 
– Solná jeskyně, provozovna Budovcova 
16, Prostějov, na provozní náklady Solné 
jeskyně.

Veřejná fi nanční podpora 
– komise životního prostředí

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise životního prostředí:

1. ve výši 19 000 Kč základní organiza-
ci Českého svazu ochránců přírody ORIO-
LUS, Husovo nám. 67, Prostějov, na pod-
poru celoroční činnosti dětského oddílu 
mladých ochránců přírody Rejsci,

2. ve výši 38 000 Kč Českému svazu 
ochránců přírody, základní organizaci 
HOŘEPNÍK, Husovo nám. 67, Prostějov, 
na tisk publikace „Ostrůvky teplomilné 
a suchomilné květeny v okolí Prostějo-
va“,

3. ve výši 15 000 Kč Českému svazu 
včelařů, o. s., základní organizaci Pros-
tějov, Mánesova 26, na boj proti nebez-
pečným nemocem včel: varroáze a moru 
včelího plodu.

Veřejná fi nanční podpora 
- oblast rozvoje a investic

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
30 tisíc Kč Klubu českých turistů „Kosíř“ 
Prostějov, Husovo nám. 55, na opravu klu-
bové nemovitosti.

Veřejná fi nanční podpora 
- oblast kultury

Rada města Prostějova po projednání 
revokovala usnesení Rady města Prostě-
jova ze dne 6. 3. 2007 týkající se poskyt-
nutí veřejné fi nanční podpory z prostředků 
kulturní komise ve výši 50 000 Kč Jiřímu 
Andrýskovi, bytem Prostějov, na výrobu 
propagačních materiálů výstav Galerie 
Metro 70.

Současně schválila poskytnutí veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města Pros-
tějova z prostředků nerozdělené veřejné 
fi nanční podpory v kapitole 70 (fi nanční 
odbor):  

1. ve výši 10 000 Kč Josefu Francovi, 
bytem Prostějov, na pořádání autorských 
výstav v Prostějově (výstavní fotografi e, 
pasparty),

2. ve výši 40 000 Kč Klubu výsadkových 
veteránů Prostějov, Letecká 3, na činnost 
klubu (kulturní akce, účast na memoriálu 
zakladatelů a významných výročí historie 
výsadkových jednotek mimo region),

3. ve výši 20 000 Kč Divadelnímu spol-
ku Historia, nám. Spojenců 10, Prostějov, 
na realizaci divadelního představení  (výro-
ba kostýmů, doplňky, rekvizity, doplňky, 
výroba kulis, propagace, nájemné),

4. ve výši 15 000 Kč Loutkovému diva-
dlu STAROST, Wolkerova 4, Prostějov, na 
nájemné zkušebny,

5. ve výši 50 000 Kč Ateliéru Modrý 
Anděl, Magdě Jansové, bytem Prostějov, 
na provoz a činnost fotografi ckých skupin 
formou workshopů,

6. ve výši 30 000 Kč ing. Bohumilu 
Moudrému, bytem Brodek u Prostějova, 
na uspořádání pěvecké soutěže „Hanácký 
skřivan 2007“.

Veřejná fi nanční podpora 
- oblast sportu

Rada města Prostějova po projednání 

schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků nerozdělené veřejné fi nanční pod-
pory v kapitole 70 (fi nanční odbor): 

1. ve výši 50 000 Kč Martinu Žeravovi, 
bytem Prostějov, na motokrosové závody 
(motokrosové oblečení a výstroj, náhradní 
díly, oleje a pneumatiky),

2. ve výši 20 000 Kč SK ROŠÁDA 
Prostějov, Melantrichova 18, na činnost 
šachového klubu (turnaje, materiál, star-
tovné, cestovné, ceny), 

3. ve výši 30 000 Kč Českému občan-
skému klubu cyklistů Prostějov, Úprko-
va 16, na činnost klubu (údržba a drob-
né opravy velodromu, pořádání závodů, 
materiál, oblečení),

4. ve výši 30 000 Kč Klubu českých 
turistů – odboru č. 112103 Senior 2000, 
V. Škracha 44, Prostějov, na poznávací 
turistické zájezdy (doprava, vstupné),

5. ve výši 30 000 Kč Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, na výmě-
nu a doplnění materiálního vybavení cvič-
né horolezecké stěny (lana, čistítka gri-gri, 
reverzo a stich. brzda, lezecké úvazky, 
přilby, lezecká obuv pro nejmenší děti),   

6. ve výši 10 000 Kč Školnímu sportov-
nímu klubu, ZŠ a MŠ Prostějov, Palacké-
ho 14, na sportovně - turistický letní pobyt 
v Deštné (odměny za soutěže, vstupné, 
výlety), 

7. ve výši 30 000 Kč Okresní komisi 
malé kopané Okresního svazu Českého 
svazu rekreačního sportu, Česká 15, Pro-
stějov, na činnost komise malé kopané 
OS ČSRS Prostějov (rozhodčí, pronájmy, 
ceny a diplomy, poštovné, telefon, kance-
lářské potřeby, kopírování),

8. ve výši 50 000 Kč Klubu noční hoke-
jové ligy Prostějov, o.  s., Krásná 4, na 
okresní přebor – Noční hokejovou ligu 
klubů a oddílů okresu Prostějov (pronájem 
ledové plochy, odměny rozhodčím, admi-
nistrativní náklady, ceny),

9. ve výši 40 000 Kč Škole sebeobra-
ny Budokan Prostějov, J. Zrzavého 3975, 
na semináře a soutěže (cestovné, startov-
né, školné, ubytování, cvičební pomůcky 
a potřeby, spotřební materiál),

10. ve výši 40 000 Kč Sportovnímu 
klubu Prostějov, horolezeckému oddílu, 
Sportovní 3924/1, na činnost kroužku 
mládeže a horolezeckého oddílu (materi-
álně-technické zabezpečení, horolezecký 
výcvik, závody pro děti a mládež, ceny, 
diplomy, cestovné),

11. ve výši 20 000 Kč Adrenalinsport 
klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, na 
uspořádání akce „Sportovní den na koleč-
kách“ (poháry, diplomy, ozvučení areálu, 
moderátor, reklamní předměty, občerstve-
ní, časomíra a rozhodčí),

12. ve výši 30 000 Kč RICARDO 
– RACING TEAMU, Plumlovská 89, Pro-
stějov, na Grand Prix Prostějov - Memori-
ál Otomara Malečka v dráhové cyklistice 
(závody, poháry, ceny, propagace),

13. ve výši 30 000 Kč PRO SKI Prostě-
jov, Sportovní 3924/1, na rozvoj sjezdové-
ho lyžování regionu Prostějov (cestovné, 
startovné, vleky),

14. ve výši 50 000 Kč Sportu a vědě, Za 
Kosteleckou ulicí 51, Prostějov, na akci 
„Minitenis do prostějovských škol“ (www 
stránky, propagace, foto, video-dokumen-
tace, pronájem, poháry, ceny, medaile, 
lektorská činnost, občerstvení, spotřební 
materiál).

  

Veřejná fi nanční podpora 
- oblast výchovy a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků nerozdělené veřejné fi nanční pod-
pory v kapitole 70 (fi nanční odbor): 

1. ve výši 15 000 Kč Mgr. Tomáši Jach-
níkovi, bytem Prostějov, na  pronájem 
sálu, propagaci, balíčky pro děti - „Prostě-
jovská Mateřinka 2007“,

2. ve výši 10 000 Kč Esperanto klubu 
Prostějov, Křížkovského 12, na činnost 
v roce 2007 (nájemné klubovny, energie, 
cestovné na akce, předplatné časopisů, 
poštovné, kancelářské potřeby apod.),

3. ve výši  8 000 Kč Střední škole, 
základní škole a mateřské škole Jistota, 
o. p. s., Tetín 1, Prostějov, na kulturní, 
vzdělávací a sportovní akce školy, zájmo-
vé kroužky, propagaci,

4. ve výši 10 000 Kč Svazu letců ČR, 
odbočce generála Škarvady č. 21 Prostě-
jov, Mánesova 8, na činnost 2007 - Den 
dětí, vyhlídkové lety, propagace letecké-
ho modelářství, pokládání věnce a kytice 
k Památníku československých letců pad-
lých ve druhé světové válce,

5. ve výši 15 000 Kč SOU obchodnímu, 
nám. E. Husserla 1, Prostějov, na „Gas-
troden 2007“ - pronájem Společenského 
domu,

6. ve výši 40 000 Kč Junáku - svazu 
skautů a skautek ČR, středisku 03 Peliká-
ni, Vápenice 21, Prostějov, na čtyři stany 
tee-pee,

7. ve výši 10 000 Kč Klubu přátel školy 
při SPŠ oděvní Prostějov, Vápenice l, na 
Doteky módy (pronájem sálu, diplomy),

8. ve výši 20 000 Kč Junáku – svazu 
skautů a skautek ČR, středisku „Děti pří-
rody“ Prostějov, na nákup sportovního 
a táborového vybavení, provoz klubovny, 
cestovné a stravné, propagační materiály,

9. ve výši 30 000 Kč Občanskému 
sdružení Levicový klub žen Prostějov, 
Lidická 35, na autobus a vstupné na zájezd 
do Brna, lázně Skalka - na autobus, léčeb-
né procedury pro seniory (masáže, koupe-
le), mikulášské diskohrátky - sál, nadílka 
pro děti, soutěže,

10. ve výši 50 000 Kč Střední průmys-
lové škole oděvní Prostějov, Vápenice 1, 
na Doteky módy - pronájem sálu Národ-
ního domu, pronájem techniky, kulturní 
vystoupení, moderace, cestovní náklady,

11. ve výši 50 000 Kč SOU obchod-
nímu, nám. E. Husserla 1, Prostějov, na 
Hanácký pohár 2007 - pronájem Spole-
čenského domu, aparatura, světla.

Výběrové řízení na zabezpečení 
úředního měření rychlosti vozidel

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí důvodovou zprávu.

Současně uložila ing. Miroslavu Naklá-
dalovi, vedoucímu odboru dopravy, uzavřít 
mandátní smlouvu s obchodní společností 
RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, která orga-
nizačně zajistí výběrové řízení na pořízení 
„Zabezpečení a obstarání úředního měření 
rychlosti vozidel projíždějících vybranými 
místy a kontrolu dodržování světelného 
příkazu „Stůj!“, včetně dokumentování 
přestupků spáchaných účastníky silniční-
ho provozu“.

Nařízení města, 
kterým se stanoví maximální 
cena za nucený odtah vozidel

Rada města Prostějova po projednání 
vydala Nařízení města, kterým se stanoví 
maximální ceny za nucený odtah vozi-
del, za přiložení a odstranění technických 
prostředků k zabránění odjezdu vozidel 
a služby parkovišť dle přiloženého návr-
hu.     

Výstavba nafukovací haly v základní 
škole v Melantrichově ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o možnosti 
vybudovat nafukovací halu na tenisových 
kurtech u ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri-
chova ulice č. 60. 

Současně uložila ing. Antonínovi Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru rozvoje a inves-
tic, získat podrobnější podklady, včetně 
možnosti získání dotace na případnou 
výstavbu haly z EU.

Posouzení stavu domu 
ve Vodní ulici 26

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s dalším postupem na investiční 
akci „Vodní 26 – posouzení rekonstrukce 
nebo demolice“ dle důvodové zprávy.

Současně uložila ing. Antonínu Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru rozvoje a inves-
tic, vypsat výběrové řízení na demolici 
objektu za účelem upřesnění fi nančních 
nákladů.

Pronájem bytů na opravu 
vlastním nákladem

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu obecních bytů na 
opravu vlastním nákladem nájemce, popř. 
úhrady závazku váznoucím na bytě dle při-
loženého seznamu.  (Více na straně 1) 

Horolezecká stěna v základní škole 
v ulici Dr. Horáka 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 20 tisíc Kč na pro-
jektovou dokumentaci horolezecké stěny 
v ZŠ v ulici Dr. Horáka a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Zajištění dopravního značení

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
90 (komunální služby) o 260 tisíc Kč na 
zajištění dopravního značení a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Provoz parkovišť na území města 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 90 (komunál-
ní služby) o 700 tisíc Kč na zajištění provozu 
parkovišť od dubna do září 2007 a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Rada města Prostějova na své 9. schůzi dne 20. 3. 2007 mimo jiné projednala: 

Veřejná fi nanční
podpora


