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Trofeo Niké Moravia 2007

Rada města Prostějova po projednání 
schválila  poskytnutí nenávratné veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města Pro-
stějova ve výši 30 000 Kč International 
Sports Marketing, s. r. o., se sídlem Jirás-
kova 1266, Pardubice. Veřejná fi nanční 
podpora bude použita na fi nanční zajištění 
projektu Trofeo Niké Moravia 2007 - His-
toric Giro 444 km Olomouckým krajem 
(spanilá jízda historických vozidel Olo-
mouckým krajem zavítá do Prostějova dne 
22.  9. 2007).

Cyklistická stezka 
v biokoridoru Hloučela 

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostějo-
va schválit přijetí investiční dotace z roz-
počtu Olomouckého kraje ve výši 300 000 
Kč na akci „Cyklistická stezka v bio-
koridoru Hloučela“  a schválit smlouvu 
o poskytnutí fi nančního příspěvku z roz-
počtu Olomouckého kraje dle přiloženého 
návrhu.

Regenerace parku 
Kolářovy sady

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostějo-
va přijmout neinvestiční dotaci a uzavřít 
smlouvu se Státním fondem životního 
prostředí.

Současně schválila koordinaci prací 
v Kolářových sadech dle varianty B, tj. 
současně investiční i neinvestiční akce.

Situační plán 
bezbariérové trasy 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 20 tisíc korun na 
situační plán bezbariérové trasy. 

Vybavení šaten 
v HŽP Aréně Prostějov 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 294 tisíc korun 
na vybavení šaten HŽP Arény Prostějov 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Pronájmy 
nebytových prostor

Záměr pronájmu parkovacích míst 
v domě s pečovatelskou službou 

v Polišenského ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu 10 parkovacích 
míst v suterénu  domu s pečovatelskou 
službou v Polišenského ulici - 47 byto-
vých jednotek -  v Prostějově, a to za těch-
to podmínek:

- s předností pronájmu nájemníkům 
DPS v Polišenského ulici 47 b.j. v Pros-
tějově,

- za nabídnuté roční nájemné v mini-
mální výši 6 500 Kč s infl ační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve 
výši 250 Kč v pokladně Domovní správy 
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7, 

- uzavření smlouvy o nájmu po nabytí 
právní moci kolaudace objektu.

Záměr pronájmu nebytových 
prostor v domě s pečovatelskou 

službou v Polišenského ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor včetně balkonu o celkové rozloze 
33,89m2 v domě s pečovatelskou službou 
v Polišenského ulici - 47 bytových jedno-
tek -  v Prostějově, a to za těchto podmí-
nek:

- pro činnost pečovatelské služby,

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné 
s infl ační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve 
výši 500 Kč v pokladně Domovní správy 
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7, 

- uzavření smlouvy o nájmu po nabytí 
právní moci kolaudace objektu.

Prodeje 
nemovitostí

Vyhlášení záměru prodeje 
objektu v ulici Jano Köhlera 2

Rada města Prostějova po projed-
nání vyhlásila záměr prodeje objek-
tu bydlení č. p. 180 (Jano Köhlera 2 
v Prostějově) na pozemku st. p. č. 179 
a pozemku st. p. č. 179 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 754 m2, vše 
v k. ú. Vrahovice, za nabídnutou kupní 
cenu, přičemž budou splněny následu-
jící podmínky:

a) kupní cena bude stanovena ve 
výši minimálně dle znaleckého posud-
ku (cena obvyklá) a bude zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy,

b) v kupní smlouvě bude zřízeno 
věcné předkupní právo města Prostějo-
va k převáděným nemovitostem, 

c) náklady na zpracování znalecké-
ho posudku a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu 
práv do katastru nemovitostí uhradí 
kupující. 

Prodloužení smluv 
o výpůjčce velodromu 

a nemovitostí v areálu velodromu 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila ukončení smlouvy o výpůjč-
ce ze dne 21. 12. 2005 uzavřené mezi 
městem Prostějovem jako půjčitelem 
a Českým Občanským Klubem Cyklistů 
Prostějov, sdružení, se sídlem Prostějov, 
Úprkova 16, jako vypůjčitelem, v části 
týkající se objektu občanské vybavenosti, 
budovy bez čísla popisného na pozemku 
p. č. 5997 a pozemků p. č. 5997 a p. č. 
5999/3, vše v k.ú. Prostějov, dohodou 
k 31. 8. 2007.

Současně schválila prodloužení plat-
nosti smluv o výpůjčce nemovitostí uza-
vřených s Českým Občanským Klubem 
Cyklistů Prostějov, sdružení,  se sídlem 
Prostějov, Úprkova 16, a to,

a) smlouvy o výpůjčce č. 2003/16/147 
ze dne 19. 5. 2003 na bezplatné užívání 
stavby velodromu umístěné na pozemku 
p. č. 5999/4 v k. ú. Prostějov, za účelem 
provozování sportovní cyklistiky,

b) smlouvy o výpůjčce č. 2005/16/371 
ze dne 21. 12. 2005 na bezplatné užívání 
pozemků p. č. 5999/4 a p. č. 5999/5, oba 
v k.ú. Prostějov, za účelem provozování 
sportovní cyklistiky, na dobu určitou do 
31. 12. 2028.

Rada města Prostějova na své 18. schůzi dne 31. 7. 2007 mimo jiné projednala: 

V létě mnozí z nás podnikají nejrůznější 
výlety, pobývají na chalupách či chatách, 
táboří v přírodě apod. Při těchto příležitos-
tech se často neobejdeme bez táboráku, 
grilování a opékání buřtů. I při těchto 
činnostech bychom si měli dávat pozor 
a dodržovat několik základních bezpeč-
nostních pravidel, které chrání nás i okolí. 
Oheň v přírodě se totiž může velice snad-
no vymknout kontrole a napáchat nevyčís-
litelné majetkové a ekologické škody. 

Pro grilování platí stejné zásady jako 
pro rozdělávání ohně:

* Gril by měl být vždy umístěn na 
vhodném místě, aby stoupající dým a žár 
nezapálily větve stromů, pod kterými by 
byl gril umístěn, nebo aby odletující jiskry 
nezapálily například suchou trávu nebo 
obilí v okolí grilu. Při používání otevřené-
ho ohně (tedy i grilu) je třeba dodržovat 
bezpečnou vzdálenost 50 metrů od lesa.

* V grilu by se v žádném případě 
neměly pálit odpadky nebo jakéko-
li umělé látky. Na topení lze používat 
pouze prostředky k tomu určené (suché 
dřevo, dřevěné uhlí apod.).

* Gril bychom v žádném případě neměli 
nechat bez dozoru. Tato zásada platí vždy 
a všude. Nebezpečí hrozí zejména při pře-
vržení nestabilního spotřebiče. V tomto 

případě pak může dojít buď k požáru trávy 
(grilujeme-li venku) nebo k zapálení vlast-
ního nebo sousedova majetku (grilujeme-
li na balkoně).

* Gril vždy instalujte a provozujte 
přesně podle návodu výrobce (dodržuj-
te zejména bezpečnou vzdálenost od 
hořlavých materiálů a konstrukcí).

* V žádném případě neinstalujte 
a nepoužívejte grily vyrobené podomác-
ku.

* Na hořící gril nikdy neodkládejte 
žádné cizí předměty.

* Při grilování je třeba dodržovat bez-
pečnou vzdálenost - 750 mm ve směru 
sálání a 200 mm v ostatních směrech pro 
pevné palivo a 100 mm pro plynné pali-
vo.

* Poměrně rozšířeným nešvarem 
poslední doby je grilování na balkó-
ně. Lidé by si měli uvědomit, že kouř 
a zplodiny hoření mohou obtěžovat sou-
sedy a že může dojít k požáru.

* Při grilování na balkoně je také 
důležité dávat si pozor na odletující jiskry, 
které mohou zapálit naše záclony nebo 
sousedovo sušící se prádlo.

* Pokud krb bezpečné vzdálenos-
ti vyhoví a občané se rozhodnou na 
větších balkonech instalovat schvále-
ný spotřebič, je nutná trvalá kontrola 
těchto zařízení až do úplné likvidace, 
vyhasnutí a uložení popela a zbytku do 
nehořlavé uzavíratelné nádoby.

* V žádném případě neinstalujte tato 
zařízení za silného větru a před vlastní 
instalací odstraňte veškeré hořlavé látky.

* Doporučujeme nachystat si zásobu 
vody pro případ nenadálé události.

* Případné obtěžování sousedů zplo-
dinami hoření řeší orgány životního pro-
středí podle příslušných předpisů z této 
oblasti.

Pokud dojde k požáru, snažte se 
v první řadě zachovat klid a nepod-
lehnout panice. Nejdříve chraňte život 
a zdraví, teprve potom majetek. 

Jakoukoliv událost co nejdříve oznamte 
hasičům na lince 150 (112). Při ohláše-
ní vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde 
k tomu došlo, zmiňte také důležité okol-
nosti, které mohou napomoci či naopak 
zkomplikovat zásah záchranářů. Poté 
uveďte své jméno a přímý kontakt na 
sebe.

Hasiči varují: pozor na nebezpečí požáru při grilování

Více než měsíc brázdil silnice České 
republiky InfoBUS nabízející lidem turis-
tické zážitky v Olomouckém kraji. Pre-
zentační kampaně se pochopitelně zúčast-
nilo i město Prostějov, které zájemcům 
v Ostravě, Pardubicích, Hradci Králové, 
Jihlavě, Praze, Písku, Brně, Zlínu a Olo-
mouci předvedlo některé nové turistické 
materiály, zejména brožurky Prohlídková 
trasa městem, Prostějov a okolí, Cyk-
lotrasy a materiál 5 dnů v Prostějově 
a okolí.

„Zájem o naše propagační předměty byl 
obrovský a materiály jsme museli několi-
krát doplňovat,“ říká vedoucí Kanceláře 
starosty RNDr. Jaroslava Tatarkovičová. 
„Lidé se seznámili s možnostmi rekreace 
v našem regionu, byli mnohdy velmi pře-
kvapeni, jak atraktivní nabídku zde máme. 
Zejména je zaujaly památky a nabídka 
adrenalinových sportů. Věřím, že tako-
vé prezentační akce pomohou přitáhnout 
turisty do našeho města a okolí,“ doplnila 
Tatarkovičová.

Celkem navštívilo InfoBUS na jeho ces-
tě republikou 10 680 zájemců. Dotázaní 
návštěvníci nejvíce ocenili pestrost nabíd-
ky a materiály v InfoBUSu, dále chválili 
uspořádání a přehlednost, personál a turis-
tické mapy. Jako dobrý nápad tuto akci 
vidělo celých 99 procent dotázaných náv-
štěvníků, pouhé 1 procento nedokázalo 

přesně odpovědět. InfoBUS by mohl být 
v budoucnu využit k obdobným akcím na 
Slovensku nebo v Polsku.  (gab)

InfoBUS na jeho cestě republikou 
navštívilo téměr 11 tisíc zájemců.  
 Foto: archiv MěÚ v Prostějově

Infobus propagující Olomoucký 
kraj a Prostějov na své cestě zaujal


