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Komise Rady města Prostějova 
Rada města Prostějova po projednání 

jmenovala členy komisí:

Komise pro mládež a tělovýchovu 
předseda:
Mgr. Michal Müller 
členové:  
Mgr. Ivan Pospíšil
Robert Prokop
Jaroslav Koribský
Mgr. Tomáš Rak
Jiří Svatoš
Václav Skopec
PaedDr. Jiří Kremla
Jaroslav Kořínek
Ing. Zbyněk Netopil
Jan Salaj

Komise architektury a výstavby 
předseda: 
František Lizna  
členové: 
Radek Trunečka 
Ing. Karel Crhonek 
Vladislav Škrabal 
Ing. Radek Zacpal 
Tomáš Wolker 
Ing. Petr Slepánek 
Ing. Jiří Novotný 
Ing. Miroslav Dvořák 
Ing. Zdeněk Fišer 
Petr Lepša

Komise pro výchovu a vzdělávání 
předsedkyně:
Mgr. Ivana Hemerková 
členové:  
Marie Dočkalová
Mgr. Radim Janáček
PaedDr. Jan Krchňavý
PaedDr. Jiří Kremla
Mgr. Ivan Pospíšil
Mgr. Jaroslava Mlčoušková
PaedDr. Jana Maršálková
Ivo Slavotínek
Mgr. Leoš Skládal
Ing. Michal Šmucr
PhDr. Ivana Vaňková
PhDr. Hana Bartková

Komise dopravy 
předseda:
Ing. Zdeněk Peichl 
členové:  
Julius Juhász 
Pavel Vavrouch 
Jiří Peška 
mjr. Jiří Procházka 
Ing. Jiří Hloch 
Ing. Aleš Zachar 
Ing. Zdeněk Fišer 
Ing. arch. František Fröml 
Petr Sedláček 
Ing. Ondřej Vybíhal 
Bc. Alois Mačák

Komise pro cestovní ruch  
a podnikání 

předseda: Lukáš Andrýsek
členové:  
Helena Chalánková
Mgr. Vojtěch Pospíšil
Ing. Blanka Vysloužilová
Ing. Petr Šilhánek
Martin Plachý
Marcel Hájek
Marek Moudrý
Petr Chytil
Zdeněk Svoboda
Petr Bartoš
Jindřich Vačkář
Jiří Svatoš
Ladislav Burgr
Mgr. Jindřich Miklas
Ing. Michal Beneš

Komise životního prostředí 
předsedkyně:
Iveta Pudilová 
členové:  
Tomáš Vrba
Pavla Prokopová
Vojtěch Blaha
Bc. Ivana Lišková
Mgr. Eva Zatloukalová
Ing. Vojtěch Faltýnek
Josef Jankůj
Ing. Ladislav Zvonek

Komise koncepce a rozvoje města 
předseda:
Ing. Miroslav Hanák 
členové:  
Ing. Radek Zacpal - místopředseda
Ing. Petr Gottwald
Ing. Radomír Gröger

Ing. Michal Beneš
Michal Mejzlík
Ing. Ladislav Zvonek
Ing. Petr Slepánek
Ing. arch. Petr Novák
PaedDr. Jaroslav Šlambor
Ing. Tomáš Chalánek
Ing. Miroslav Chytil

Komise kulturní 
předsedkyně:
RNDr. Alena Rašková 
členové:  
Ing. Václav Štos
MUDr. Pavel Holík
Denisa Švecová
Lukáš Andrýsek
Milena Vykopalová
JUDr. Josef Augustin
PhDr. Václav Kolář
MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Komise sociální a zdravotní 
předseda:
MUDr. Pavel Holík 
členové:  
Zuzana Bratterová
RNDr. Alena Rašková
Mgr. Ivana Hemerková
Iveta Pudilová
Jitka Hájková
Ivo Slavotínek
DiS. Alena Klečková
MUDr. Danuše Pelikánová

Komise prevence kriminality 
předseda:
JUDr. Jiří Pudil 
členové:  
Mgr. Iva Součková
Michal Mejzlík
Ing. Ivo Kurfürst
Robert Plaček
Otakar Hájek
Dagmar Mlčochová
Libor Šebestík
Mgr. Zdeněk Rajtr
Božena Černohorská
Mgr. Gabriela Slavíková
Michal Kovář
Jakub Gáll

Komise bytová 
předseda: 
Ing. Jaroslav Faltýnek 
členové:  
Stanislav Buriánek
Mgr. Jiří Pospíšil
Marie Navrátilová
Jaroslav Kořínek
Iveta Černá
Emílie Studená
Jiří Malina
Mgr. Eva Zatloukalová
Mgr. Jiří Snášel

Nový člen Rady pro kontrolu  
hospodaření Nemocnice Prostějov

Rada města Prostějova po projedná-
ní nominovala Ing. Jana Tesaře, starostu 
města Prostějova, na funkci člena Rady 
pro kontrolu hospodaření Nemocnice Pro-
stějov.

Výstrojní řád Městské policie Prostějov
Rada města Prostějova po projednání 

schválila Výstrojní řád, kterým se stano-
ví nákup, výdej, nošení, evidence a vyřa-
zování výstrojních součástek pracovníků 
zařazených do Městské policie Prostějov 
a stanovila účinnost tohoto řádu od 1. 1. 
2007.

Aktualizace Generelu odvodnění
Rada města Prostějova po projedná-

ní udělila souhlas obchodní společnosti 
Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., 
se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov, 
k aktualizaci díla Generel odvodnění.

Souhlas je udělen za těchto podmínek:
- obchodní společnost Vodovody a kana-

lizace Prostějov, a. s.  pořídí aktualizaci 
Generelu odvodnění vlastním jménem 
a na vlastní náklady,

- obchodní společnost Vodovody a kana-
lizace Prostějov, a. s. předá městu Prostě-
jovu zpracované dílo aktualizaci Generelu 
odvodnění  po jeho převzetí  bezplatně 
v jednom písemném vyhotovení a v elek-
tronické podobě na přenosném nosiči dat.

Program prevence kriminality  
– PARTNERSTVÍ 2007

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-

jova schválit Program prevence krimina-
lity ve městě Prostějově PARTNERSTVÍ 
2007.

Studie MHD včetně dopravní  
obslužnosti průmyslové zóny

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí důvodovou zprávu ve 
věci otevírání obálek s nabídkami.

Současně uložila ing. Miroslavu Naklá-
dalovi, vedoucímu odboru dopravy, zadat 
zpracování „Studie městské hromadné 
dopravy města Prostějova včetně kom-
plexní dopravní obslužnosti průmyslové 
zóny“ společnosti UDIMO, spol. s  r. o., 
Ostrava.

Veřejná finanční podpora na zajištění 
mzdových a provozních nákladů 

Azylového centra

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova schválit poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve 
výši 1 500 000 Kč Občanskému sdružení 
sociální pomoci Prostějov, Určická 101, na 
zajištění provozních a mzdových nákladů 
Azylového centra.

Veřejná finanční podpora  
HK Prostějov, BK Prostějov, DTJ

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova schválit poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova na 
rok 2007:

1. ve výši 6 000 000 Kč HK Jestřábi 
Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, na proná-
jem ledové plochy a nebytových prostor, 
na dopravu, rozhodčí, výstroj a výzbroj, 
na turnaje žáků a mládeže, odměny, nákla-
dy spojené se sportovní činností a chodem 
klubu,

2. ve výši 6 000 000 Kč BK Prostě-
jov, Za Kosteleckou 51, na činnost klubu 
(sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, 
cestovné, stravné, ubytování , rekondiční 
a rehabilitační služby, soustředění, pitný 
režim, rozhodčí, výchovné, poplatky ČBF 
a startovné, ceny, propagační materiál, 
plakáty, tiskoviny, foto, nájemné a pro-
nájmy, náklady na trenéry, náklady na 
tělovýchovné projekty a služby) a další 
provozní náklady spojené se sportovní 
činností a chodem klubu,

3. ve výši 1 000 000 Kč Dělnické tělo-
cvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, 
na startovné, dopravu, stravné, ubytová-
ní, sportovní výstroj boxerů, podpůrnou 
výživu, rehabilitaci, propagační  materiály 
a výchovné, soustředění boxerů, posilova-
cí nářadí.

Veřejná finanční podpora - Výchova 
lesních porostů v biokoridoru Hloučela

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory  z rozpočtu města Prostějova ve výši 
50 000 Kč Českému svazu ochránců příro-
dy – základní organizaci Hloučela, Huso-

vo nám. 67, Prostějov, na realizaci další 
části projektu - Výchova lesních porostů 
v biokoridoru Hloučela pro zajištění všech 
funkcí lesa v roce 2007.

Okružní křižovatka  
Plumlovská – Domamyslická 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 250 tisíc Kč na pro-
jektovou dokumentaci okružní křižovatky 
Plumlovská – Domamyslická a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova.

Schválení pronájmu nebytových 
prostor na Pernštýnském náměstí 183/4

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 
o celkové rozloze 186,74m2 na Pern-
štýnském nám. č. 183/4 v Prostějově  
Ing. Jitce Čechové, bytem Prostějov, a Jiří-
mu Pohloudkovi, bytem Prostějov, a to za 
těchto podmínek: 

- za účelem provozování kavárny, 
- s vyloučením provozování výherních 

hracích přístrojů, prodeje erotického zboží 
apod.,

- za roční nájemné ve výši 216 000 Kč, 
- nájemní smlouva bude uzavřena na 

dobu určitou pěti let s následným přecho-
dem na dobu neurčitou,

- nájemní smlouva bude uzavřena od  
1. 3. 2007, po podpisu smlouvy o budou-
cím převodu investic dle předloženého 
návrhu, nájemné bude hrazeno od 1. 4. 
2007.

Záměr pronájmu nebytových prostor 
v Domě služeb ve Vrahovické ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila ukončení nájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 47,2m2 v Domě 
služeb ve Vrahovické ulici v Prostějově Ing. 
Evě Kolářové dohodou k 31. 12. 2006.

Současně vyhlásila záměr pronájmu 
nebytových prostor o celkové rozloze 
47,2m2 v Domě služeb ve Vrahovické uli-
ci v Prostějově, a to za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné 
s inflační doložkou,

- s vyloučením provozování výherních 
hracích přístrojů, prodeje erotického zboží 
apod.,

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

Záměr prodeje části pozemku  
v k. ú. Čechovice  

na výstavbu polyfunkčního objektu 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje části pozemku 
p. č. 371/1 – orná půda v k. ú. Čechovi-
ce u Prostějova o výměře cca 3 500 m2 
(přesná výměra bude známa po vyhoto-
vení geometrického plánu) Vladislavu 
Kordekovi, bytem Prostějov, a to za těchto 
podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimál-
ně ve výši dle znaleckého posudku (cena 
obvyklá) a bude v plné výši zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, 
že v termínu do 3 let ode dne vkladu práv 
dle kupní smlouvy do katastru nemo-
vitostí bude pravomocně zkolaudová-
na  stavba polyfunkčního objektu (sídlo 
firmy, prodejna se skladovým zázemím)  
na převáděné části pozemku p. č. 371/1 
v k. ú. Čechovice u Prostějova (v případě 
archeologického nálezu a nutnosti prove-
dení výzkumu bude lhůta pro výstavbu 
přiměřeně prodloužena);  pro případ pro-
dlení kupujícího se splněním uvedeného 
závazku bude v kupní smlouvě sjednána 
smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč za kaž-
dý měsíc prodlení a v případě, že stavba 
polyfunkčního objektu nebude v daném 
termínu vůbec zahájena, možnost města 
Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděnému pozemku tak, že se kupující 
zaváže nabídnout ho v případě svého 
úmyslu pozemek prodat nebo jinak zci-
zit ke koupi městu Prostějovu za cenu 
rovnající se kupní ceně sjednané při pře-
vodu tohoto pozemku z vlastnictví měs-
ta Prostějova do vlastnictví kupujícího; 
předkupní právo bude zrušeno nejdříve po 
nabytí právní moci kolaudačního rozhod-
nutí, kterým bude povoleno užívání stav-
by polyfunkčního objektu na převáděném 
pozemku, 

- náklady spojené s vynětím pozemku 
p. č. 371/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova 
ze zemědělského půdního fondu, s vypra-
cováním geometrického plánu a znalec-
kého posudku a správní poplatek spoje-
ný s podáním návrhu na povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitos-
tí uhradí kupující.

Záměr výpůjčky pozemku  
v k. ú. Stichovice Deltaklubu Stichovice 

a Aeroklubu Prostějov – Stichovice 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr výpůjčky pozemku p. č. 
1527 – ostatní plocha, ostatní dopravní plo-
cha o výměře 77 704 m2  v k. ú. Stichovice 
ve vlastnictví města Prostějova DELTA-
KLUBU Stichovice, se sídlem v Prostějo-
vě, sídl. E. Beneše 15/21, a AEROKLU-
BU Prostějov-Stichovice, se sídlem letiště 
Stichovice, (kontaktní adresa Prostějov, 
E.Valenty 39), ke sportovní a  letecké čin-
nosti s účinností  od 1. 1. 2007 na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc 
s tím, že vypůjčitel ponese veškeré nákla-
dy na údržbu předmětu výpůjčky.

Rada města Prostějova na své 5. schůzi dne 16. 1. 2007 mimo jiné projednala: 

V sobotu 6.  ledna  se v areálu akcio-
vé  společnosti  FTL  uskutečnilo  slav-
nostní vyhodnocení  soutěže „Jízda bez 
nehod“.

Vyhodnocení řidiči

Divize FTL-BUS
Filipčík Zdeněk  250 000 km
Franc Josef  1 000 000 km
Hrubý Karel  1 750 000 km
Charvát Miroslav  250 000 km
Koschull Zdeněk  500 000 km
Menšík Roman  250 000 km
Paulina Jan  250 000 km
Prachař František  250 000 km
Přichystal Jaroslav  250 000 km
Sedlák Václav  1 750 000 km
Skácel Petr  250 000 km
Tříska Miroslav  1 750 000 km
Vrba Karel  1 000 000 km
Vybíral Alois  1 250 000 km

Divize FTL-LOG
Lakomý Miroslav  1 500 000 km
Opršal Pavel  500 000 km
Přecechtěl Ladislav  2 000 000 km
Přikryl Václav  2 000 000 km
Sedláček Jaroslav  1 000 000 km

Vyhodnocení 
soutěže 

Jízda bez nehod 


