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Rekonstrukce městských lázní 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 1 830 000 Kč 
na rekonstrukci městských lázní (stře-

cha, technologie, kotelna) a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Pěší a cyklostezka v Olomoucké ulici 

Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 571 227 Kč na 
pěší a cyklistickou komunikaci, která 
bude součástí mostu přes Hloučelu v Olo-
moucké ulici, a o dalších 1 464 000 Kč 
na příspěvek na rekonstrukci tohoto mostu 

a kterým se současně snižuje rezerva Rady 
města Prostějova pro rozpočtová opatření 
o 2 035 227 Kč. 

Rekonstrukce Sportcentra 

Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 3 miliony korun na 
IV. etapu rekonstrukce Sportcentra a sou-
časně se o stejnou částku snižuje rezerva 
pro rozpočtová opatření Rady města Pro-
stějova. 

Rada města Prostějova na své 16. schůzi dne 26. 6. 2007 mimo jiné projednala: 

Problematika prostějovské 
mládežnické kopané

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informace ing. Vladimíra 
Trundy, předsedy OFS Prostějov, o pro-
blematice mládežnické kopané.

Smlouvy o projednávání přestupků 

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s uzavřením veřejnoprávních 
smluv o zajišťování výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání pře-
stupků dle přílohy na dobu určitou do 
30.  6.  2011 mezi městem Prostějovem 
a obcemi Hrdibořice a Přemyslovice.

Dotace na ošetření dřevin 
a regeneraci parku Kolářovy sady

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o získání dota-
ce ze Státního fondu životního prostře-
dí na realizaci projektu Ošetření dřevin 
a regenerace parku Kolářovy sady. 

   (Více na straně 1)

Mimořádné zásahy do veřejné 
zeleně a její užívání  

Rada města Prostějova po projednání 
svěřila: 

1. Odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu v Prostějově rozhodování 
o uzavírání Smluv o užívání veřejné zele-
ně a podmínkách mimořádných zásahů do 
veřejné zeleně, a to na dobu určitou do jed-
noho roku a do výměry 500 m2 za účelem 
užívání veřejné zeleně zejména z důvodu 
provádění výkopových prací, umístění 
dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, pro umístění 
stavebních nebo reklamních zařízení, zaří-
zení cirkusů, lunaparků a jiných obdob-
ných atrakcí, umístění skládek a užívání 
veřejné zeleně pro kulturní, sportovní 
a reklamní akce nebo potřeby tvorby fi l-
mových a televizních děl.

2. Ing. Martině Cetkovské, vedoucí 
odboru životního prostředí Městského 
úřadu v Prostějově, pravomoc podepisovat 
Smlouvy o užívání veřejné zeleně a pod-
mínkách mimořádných zásahů do veřejné 
zeleně.

Zateplení prostějovských škol

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o možnos-
tech získání dotace na zateplení budov 
škol, jejichž zřizovatelem je město Pro-
stějov.

Současně uložila ing. Antonínu Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru rozvoje a inves-
tic, předložit na schůzi rady 31. 7. 2007 
odhad nákladů na zateplení budov všech 
škol včetně mateřských, jejichž zřizovate-
lem je město Prostějov.

Veřejná fi nanční podpora 
- komise pro mládež a tělovýchovu

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise pro mládež a tělovýcho-
vu:

1. ve výši 10 000 Kč Klubu malé kopa-
né KATASTROFA Prostějov, Čechovic-
ká 106, na KATASTROFA POHÁR 2007 
(rozhodčí, asistenti, pronájem zvukové 
aparatury, reklama a tisk, občerstvení, 
ceny),

2. ve výši 20 000 Kč Adrenalinsport 
klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, na 
KARAKORAM HIGHWAY 2007 EXPE-
DITON.

Veřejná fi nanční podpora  
- kulturní komise

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

1. ve výši 2 000 Kč na Živý Betlém 
(doprava zvířat, stromků, kulis a rekvizit, 
zvuková aparatura, sbor, pohoštění zúčast-
něným, kostýmy),

2. ve výši 6 000 Kč Svatolazarské 
komendě, Prostějov, Lidická 86, na 
uspořádání koncertu Jožky Černého 
(nájem divadelního sálu, honorář, dopra-
va, pohoštění).

Vybavení pro ubytovnu 
v Kostelecké ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 

se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 357 500 Kč na 
nákup vybavení pro ubytovnu v Kostelec-
ké ulici 17 a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Současně schválila změnu účelu uži-
tí zůstatku fi nančních prostředků ve výši 
142 500 Kč v kapitole 50 paragraf 3612 
položka 5137 na nákup základního vyba-
vení pro ubytovnu v Kostelecké ul. 17 
v Prostějově. 

  (Více o ubytovně na str.  1) 

Záměr pronájmu nebytových prostor 
– dům služeb v Olomoucké ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 47,6m2 v domě 
služeb v Olomoucké ulici č. p. 4181 v Pro-
stějově, a to za těchto podmínek:

- 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.

Záměr pronájmu nebytových prostor 
– nám. T. G. Masaryka 121/11

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 38,88m2 na nám. 
T. G. Masaryka č.121/11 v Prostějově, a to 
za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné 
v minimální výši 1 800 Kč/m2/rok s infl ač-
ní doložkou,

- účel využití jako kancelář,

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

Rozšíření sortimentu 
na nám. T. G. Masaryka 112/7 

o prodej oděvů 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí:

a) rozšíření sortimentu v nebytových 
prostorách na nám. T. G. Masaryka č.112/7 
v Prostějově o prodej oděvů,

b) vstup stávajícího nájemce do sdružení 
s další fyzickou osobou za účelem prona-
jaté prostory využívat společně.

Záměr pronájmu nebytových prostor 
– nám. T. G. Masaryka 196/19

   Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze cca 113m2 ve 
dvorním traktu domu č. 196/19 na nám. 
T. G. Masaryka v Prostějově přímému 
zájemci, a to za těchto podmínek:

- za účelem provozování prodejny ná-
bytku,

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

Odvodnění branného areálu 
ve Vrahovicích

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí informace uvedené 
v materiále Odvodnění branného areálu ve 
Vrahovicích.

Nemovitosti v areálu velodromu 
bude spravovat Domovní správa 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozšíření Přílohy č. 1 ke Smlou-
vě pro správu, provoz a údržbu městského 
majetku a výkon dalších práv a povinností 
č. 2004/91/001 ze dne 2. 9. 2004 uzavře-
né mezi městem Prostějovem a společností 
Domovní správa Prostějov, s. r. o., se sídlem 
Prostějov, Křížkovského 36/7, o objekt šaten 
velodromu na pozemku p. č.  5997 v k. ú. Pro-
stějov s tím, že cena za správu a údržbu neby-
tových prostor bude činit 110,08 Kč/m2/rok 
a cena za správu a údržbu bytu 1 952 Kč/rok.

Rada města Prostějova na své 17. schůzi dne 10. 7. 2007 mimo jiné projednala: 

Pronájmy 
nebytových prostor

Udělení cen města Prostějova 
za rok 2006

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání udělilo Cenu města Prostějova za 
rok 2006:

* Blahoslavu Adamíkovi
* Ludmile Grůzové
* Josefu Dolívkovi
* Miroslavu Kolbovi in memoriam
* Stanislavu Liškovi
* Jiřímu Novákovi
* Ondreji Páleníkovi
* Karlovi Pokorskému.

Obecně závazná vyhláška 
Požární řád města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo Obecně závaznou vyhláš-
ku Požární řád města Prostějova.  

  (Více na straně 7) 

Změna prostor vymezených 
pro volné pobíhání psů 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání vydalo Obecně závaznou 
vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška č.9/2004, kterou se stanoví pra-
vidla pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství a vymezují prostory pro volné pobíhá-
ní psů na území města Prostějova.

Program odpadového hospodářství 
a program ke zlepšení kvality 

ovzduší ve městě 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo: 

1. Program odpadového hospodářství 
města Prostějova,

2. Místní program ke zlepšení kvality 
ovzduší pro město Prostějov pro PM10, 

Současně uložilo ing. Antonínu Zajíč-

kovi, vedoucímu odboru rozvoje a inves-
tic, zapracovat tyto dokumenty do strate-
gického plánu rozvoje města.

Příspěvek z rozpočtu kraje 
na bezpečnostní prvky v dopravě

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo: 

1. přijetí neinvestiční dotace z rozpoč-
tu Olomouckého kraje ve výši 200 tisíc 
korun na bezpečnostní prvky v dopravě ve 
městě Prostějově,

2. smlouvu o poskytnutí fi nančního pří-
spěvku z rozpočtu Olomouckého kraje dle 
předloženého návrhu. 

  

Nové šatní skříňky 
v základní škole 
v ulici Dr. Horáka 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 20 (školství a kultura) o 300 
tisíc korun na nákup nových šatních 
skříněk v ZŠ Prostějov, ulice Dr. Horá-
ka 24.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 7. zasedání dne 26. 6. 2007 mimo jiné schválilo:


