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Nový člen zastupitelstva 

V souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
složil Ing. Tomáš Chalánek slib člena 
Zastupitelstva města Prostějova.

Příjemce veřejné fi nanční podpory 
bude povinen informovat o fi nanční 

spoluúčasti města

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo změnu přílohy č. 4  Zásad 
poskytování veřejné fi nanční podpory, dle 
důvodové zprávy, spočívající v povinnosti 
příjemce VFP zveřejnit vhodným způso-
bem informaci o tom, že příslušný pro-
jekt byl realizován za fi nanční spoluúčasti 
Města Prostějova.

Určení uvolněného člena 
Zastupitelstva města Prostějova 

s odpovědností za realizaci Projektu 
Zdravé město a místní Agendu 21

Zastupitelstvo města 
Prostějova po projedná-
ní určilo Mgr. Vlastimi-
la Uchytila jako politika 
s odpovědností za rea-
lizaci Projektu Zdravé 
město a místní Agendu 
21.

Doplnění atrakcí 
z aquaparku 

 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání souhlasilo:

a) s převzetím záruky (ručitelského 
závazku) za úvěr ve výši do 20 000 000 
Kč včetně příslušenství pro obchodní spo-
lečnost Domovní správa Prostějov, s. r. 
o., se sídlem Křížkovského 36/7, městem 
Prostějovem za účelem doplnění atrakcí 
v MOSC v Prostějově;

b) s navýšením základního kapitálu spo-
lečnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. 
o fi nanční částku rovnající se splátkám 
úvěru a úroků čerpaným za účelem dopl-
nění atrakcí v MOSC v Prostějově.

Současně uložilo Radě města Prostějo-
va předložit Zastupitelstvu města Prostě-
jova ke schválení:

a) návrh smlouvy, kterou  město Pros-
tějov převezme záruku (ručitelský záva-
zek);

b) návrh na zvýšení základního kapitálu 
společnosti Domovní správa Prostějov, s. 
r. o.

Pojmenování nových ulic

1. Akátová - pro ulici v k.ú. Domamys-
lice,

2. Olšová - pro ulici v k.ú. Domamys-
lice, 

3. Lísková - pro ulici v k.ú. Domamys-
lice

4. Vrbová - pro ulici v k.ú. Domamys-
lice,

5. Slovácká - pro ulici v k.ú. Prostějov, 
6. Kováříkova - pro ulici v k.ú. Prostě-

jov, 
7. Lomená - pro ulici v k.ú. Prostějov,
8. Kubelíkova - pro ulici v k.ú. Vraho-

vice. 

Požární řád města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
města Prostějova Požární řád města Pros-
tějova podle předloženého návrhu.

Podmínky spalování rostlinných 
materiálů

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo Obecně závaznou 
vyhlášku města Prostějova, která upravuje 
podmínky pro spalování rostlinných mate-
riálů.

Zrušení cenové mapy

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou 
vyhlášku, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška města Prostějova č. 15/2006, 
kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků města Prostějova č. 5, dle před-
loženého návrhu.

Zrušení řádu veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání vydalo Obecně závaznou 
vyhlášku, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška města Prostějova č. 60/2002 Řád 
veřejného pohřebiště, podle předloženého 
návrhu.

Změna Obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání vydalo Obecně závaznou 
vyhlášku, kterou se mění Obecně závaz-
ná vyhláška města Prostějova č. 6/2005 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění pozdějších předpi-
sů.

Zapojení Prostějova do městské 
úrovně systému prevence kriminality

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo zapojení města Prostějo-
va do městské úrovně systému prevence 
kriminality – dotační program Minister-
stva vnitra ČR. 

Střednědobý rozpočtový výhled 
Prostějova na léta 2008 - 2010

 
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo Střednědobý rozpočtový 
výhled města Prostějova pro rok 2008 - 
2010.

Veřejná fi nanční 
podpora 2008 
BK Prostějov, 

HK Jestřábi Prostějov, 
DTJ Prostějov, 
VK Prostějov

Veřejná fi nanční podpora 
pro rok 2008 BK Prostějov 

Zastupi tels tvo 
města Prostějova po 
projednání schváli-
lo poskytnutí veřej-
né fi nanční podpory 

z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 
ve výši 5 000 000 Kč BK Prostějov, Za 
Kosteleckou 51, a to na sportovní vyba-
vení; výzbroj a výstroj; cestovné; strav-
né; ubytování; rekondiční a rehabilitační 
služby; soustředění; pitný režim; rozhod-
čí; výchovné; přestupní částky; poplatky 
ČBF a startovné; ceny; propagační mate-
riál; plakáty; tiskoviny; foto; PHM pro 

mládežnické týmy; letenky pro evropské 
poháry; nájemné a pronájmy; náklady 
na tělovýchovné projekty a služby a dal-
ší provozní náklady spojené se sportovní 
činností a chodem klubu.

Jedná se o nenávratnou veřejnou fi nanč-
ní podporu.

Termíny čerpání: do 31. 1. 2008 částku 
4 000 000 Kč; částku 1 000 000 Kč v pří-
padě, že se tým BK probojuje do play-off 
Mattoni NBL 2007/2008.

Veřejná fi nanční podpora 
pro rok 2008 HK Jestřábi Prostějov 

Zastupi tels tvo 
města Prostějo-
va po projednání 
schválilo poskytnu-
tí veřejné fi nanční 

podpory z rozpočtu města Prostějova na 
rok 2008 ve výši 5 000 000 Kč HK Jestřá-
bi Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, na pro-
nájem ledové plochy a nebytových pro-
stor; dopravu; rozhodčí; výstroj a výzbroj; 
přestupy a hostování hráčů “A” týmu; 
žákovské a mládežnické turnaje; odměny; 
zabezpečení chodu sekretariátu.

Jedná se o nenávratnou veřejnou fi nanč-
ní podporu.

Termíny čerpání: do 31. 1. 2008 částku 
4 000 000 Kč; částku 1 000 000 Kč v pří-
padě, že se zachová 1. liga ledního hokeje 
ČR v Prostějově.

Veřejná fi nanční podpora 
pro rok 2008 DTJ Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo poskytnutí veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města Pros-
tějova na rok 2008 ve výši 1 000 000 Kč 
Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, 
Netušilova 7, na jízdné; stravné; ubytová-
ní; startovné na zápasy; sportovní výstroj 
boxerů; podpůrná výživa; rehabilitace; 
cestovné, stravování a nocležné pro přes-
polní; propagační materiály a výchovné; 
soustředění boxerů; posilovací nářadí; 
váhy; turnaje juniorů a kadetů - jízdné, 
stravné a výstroj.

Jedná se o nenávratnou veřejnou fi nanč-
ní podporu.

Termíny čerpání: do 31. 1. 2008 částku 
900 000 Kč; částku 100 000 Kč v přípa-
dě, že se oddíl boxu umístí do 3. místa 
v extralize ČR v soutěži 2007/2008.

Veřejná fi nanční podpora
pro rok 2008 VK Prostějov 

Zastupi tels tvo 
města Prostějova po 
projednání schváli-
lo poskytnutí veřej-
né fi nanční podpory 

z rozpočtu města Prostějova na rok 2008 
ve výši 1 000 000 Kč VK Prostějov o. s., 
Za Kosteleckou 51, na poplatky ČVS; 
startovné; výchovné; odstupné; přestupy; 
rozhodčí; cestovné; pronájmy; ubytování; 
propagační služby; propagační materiály; 
plakáty; tiskoviny; foto; PHM pro mládež-
nické týmy; letenky pro evropské poháry; 
náklady na tělovýchovné projekty a služby; 
sportovní vybavení a výstroj; stravné; pitný 
režim; regenerace a rehabilitace; soustředě-
ní a další provozní náklady spojené se spor-
tovní činností a chodem VK Prostějov.

Jedná se o nenávratnou veřejnou fi nanční 
podporu.

Termíny čerpání: do 31. 1. 2008 částku 
900 000 Kč; částku 100 000 Kč v případě, 
že se tým probojuje do play-off Extraligy 
žen ČR 2007/2008.

Veřejná fi nanční podpora 2008 
– Občanské sdružení sociální pomoci 

Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova na 
rok 2008 ve výši 1 500 000 Kč Občanské-
mu sdružení sociální pomoci Prostějov, 
Určická ul. 101, Prostějov, a to na pokrytí 
provozních a mzdových nákladů Azylové-
ho centra pro osoby bez přístřeší.

Jedná se o nenávratnou veřejnou fi nanční 
podporu.

Příjemce je oprávněn a zavazuje se pří-
spěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2008.

Termíny čerpání: do 28. 2. 2008 v část-
ce 750 000  Kč a do 31. 7. 2008 v částce 
750 000  Kč.

Převod nemovitostí ve sportovním 
areálu TJ SOKOL v ulici Kostelecká
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo:
 
1) uzavření smlouvy o budoucí kup-

ní smlouvě na výkup objektu občanské 
vybavenosti, budovy bez čísla popisného 
nebo evidenčního na pozemku p. č. 5995, 
objektu bydlení č. p. 3113 na pozemku p. č. 
5996, objektu občanské vybavenosti, budo-
vy bez čísla popisného nebo evidenčního 
na pozemku p. č. 5998, pozemků p. č. 5995 
- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 479 
m2, p. č. 5996 - zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 98 m2, p. č. 5998 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 308 m2, p. č. 
5999/1 - ostatní plocha o výměře 3 790 m2, 
p. č. 5999/6 - ostatní plocha o výměře 870 
m2, p.č. 5999/7 - ostatní plocha o výmě-
ře 8 537 m2, p. č. 5999/8 - ostatní plocha 
o výměře 3 804 m2, p. č. 5999/9 - ostatní 
plocha o výměře 929 m2, p.č. 5999/13 
- ostatní plocha o výměře 110 m2 a p. č. 
5999/14 - ostatní plocha o výměře 332 m2, 
vše v k. ú. Prostějov, z vlastnictví Tělocvič-
né jednoty SOKOL I Prostějov, se sídlem 
Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 15526151, 
do vlastnictví města Prostějova, za kupní 
cenu maximálně ve výši 18 000 000 Kč 
s tím, že vlastní kupní smlouva bude uza-
vřena za těchto podmínek:

a) o odkoupení nemovitostí rozhodne 
Zastupitelstvo města Prostějova,

b) k prodeji nemovitostí bude vydán sou-
hlas Předsednictvem výboru České obce 
sokolské,

c) kupní smlouva bude uzavřena do 60 
dnů ode dne kumulativního splnění podmí-
nek uvedených pod písmeny a) a b),

d) v případě, že nedojde ke splnění pod-
mínek uvedených pod písmeny a) a b) 
v termínu do 31. 12. 2008 zanikne závazek 
smluvních stran uzavřít kupní smlouvu 
uplynutím uvedené lhůty,

2) uzavření smlouvy o budoucí směnné 
smlouvě na směnu pozemků p. č. 236/2 
- ostatní plocha o výměře 422 m2 a p. č. 
236/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 14 m2, oba v k. ú. Prostějov, ve vlast-
nictví města Prostějova za pozemek p. č. 
5999/12 - ostatní plocha o výměře 1 617 m2 
v k. ú. Prostějov, ve vlastnictví Tělocvič-
né jednoty SOKOL I Prostějov, se sídlem 
Prostějov, Skálovo nám. 4, IČ 15526151, 
bez fi nančního vyrovnání s tím, že vlastní 
směnná smlouva bude uzavřena za těchto 
podmínek:

a) o směně nemovitostí rozhodne Zastu-
pitelstvo města Prostějova,

b) ke směně nemovitostí bude vydán 
souhlas Předsednictvem výboru České 
obce sokolské,

c) směnná smlouva bude uzavřena do 60 
dnů ode dne kumulativního splnění podmí-
nek uvedených pod písmeny a) a b),

d) směnná smlouva bude uzavřena pouze 
za podmínky, že současně s ní bude uza-
vřena kupní smlouva na odkoupení nemo-
vitostí ve vlastnictví Tělocvičné jednoty 
SOKOL I Prostějov ve sportovním areálu 
na ulici Kostelecká do vlastnictví města 
Prostějova,

e) v případě, že nedojde ke splnění pod-
mínek uvedených pod písmeny a) a b) 
v termínu do 31. 12. 2008 zanikne závazek 
smluvních stran uzavřít směnnou smlouvu 
uplynutím uvedené lhůty.

Nové bytové jednotky 
ve Fanderlíkově ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo uzavření smlouvy o záni-
ku předkupního práva města Prostějova 
k budově bez čísla popisného nebo evi-
denčního, průmyslový objekt, na pozem-
ku p. č. 679/2 v k. ú. Prostějov a pozem-
ku p.č. 679/2 - zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 989 m2 v k.ú. Prostějov, v ulici 
Fanderlíkova, ve vlastnictví společnosti 
KORNOLITH HLIVO s.r.o., se sídlem 
Prostějov, Držovice, ul. SNP č. p. 9, s tím, 
že tato smlouva bude uzavřena po vydání 
kolaudačního souhlasu, kterým bude povo-
leno užívání nebytových prostor a bytových 
jednotek v budově na pozemku p. č. 679/2 
v k. ú. Prostějov.

Prodej části pozemku Sportovnímu 
klubu SPORT TREND PROSTĚJOV 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo prodej části pozem-
ku p. č. 371/1 - orná půda v k.ú. Čecho-
vice u Prostějova o výměře cca 3 500 m2 
(přesná výměra bude známa po vyhotovení 
geometrického plánu), Sportovnímu klubu 
SPORT TREND PROSTĚJOV o.s., se síd-
lem Trávníky 364, 798 17 Smržice, a to za 
těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena minimál-
ně ve výši dle znaleckého posudku (cena 
obvyklá), tj. 750 Kč/m2, celkem cca 
2 625 000 Kč, a bude v plné výši zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže 
provést v termínu do 3 let ode dne vkladu 
práv dle kupní smlouvy do katastru nemo-
vitostí na převáděném pozemku výstavbu 
polyfunkčního sportovního objektu včetně 
vydaného kolaudačního souhlasu (v přípa-
dě archeologického nálezu a nutnosti pro-
vedení 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 každý 
měsíc prodlení a v případě, že stavba poly-
funkčního objektu nebude v daném termínu 
vůbec zahájena, možnost města Prostějova 
odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k převá-
děnému pozemku tak, že se kupující zaváže 
nabídnout ho nebo jeho část  v případě své-
ho úmyslu tento prodat nebo jinak zcizit ke 
koupi městu Prostějovu za cenu rovnající 
se kupní ceně sjednané při převodu toho-
to pozemku z vlastnictví města Prostějova 
do vlastnictví kupujícího; předkupní právo 
bude zrušeno nejdříve po vydání kolau-
dačního souhlasu, kterým bude povoleno 
užívání stavby polyfunkčního objektu na 
převáděném pozemku, 

- náklady spojené s vynětím převádě-
ného pozemku ze zemědělského půdního 
fondu, s vypracováním geometrického plá-
nu a znaleckého posudku a správní popla-
tek spojený s podáním návrhu na povole-
ní vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 18. 12. 2007 mimo jiné projednalo: 

Město 
Prostějov

přijímá do 
pracovního poměru

 

uchazeče na 
místa strážník 

Městské policie 
Prostějov

Vznik pracovního poměru je podmíněn spl-
něním předpokladů pro výkon funkce stráž-
níka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní 
policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
• občan České republiky
• věk nejméně 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
•  úspěšné absolvování fyzických a psy-

chologických testů v rámci přijímací-
ho řízení

•  úplné střední vzdělání s maturitou
• řidičský průkaz minimálně skupiny B
• uživatelská znalost práce na PC
•  morální předpoklady pro výkon této 

práce
• výhodou bydliště v Prostějově a okolí
• výhodou zbrojní průkaz
• znalost cizího jazyka výhodou

Zaměstnavatel nabízí:
•  zajímavou práci na úseku zajišťování 

veřejného pořádku
•  při dobrých výsledcích stabilitu 

zaměstnání
•  platové zařazení dle stávajících plato-

vých předpisů
•  osobní hodnocení dle dosahovaných 

výsledků
• rizikový příplatek
• bezplatné výstrojní náležitosti
• příspěvek na stravování
• možnost sportovního vyžití

Přihlášky lze podat formou vyplněného 
dotazníku, který každý uchazeč obdrží při 
osobní návštěvě na Městské policii Pros-
tějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním 
přihlášky. Součástí přihlášky je strukturo-
vaný životopis. Bližší informace lze zís-
kat na tel. čísle 582 402 222 u zástupce 
ředitele Libora Šebestíka.

Termíny zasedání zastupitelstva 
a schůzí rady v roce 2008

Schůze rady: 8., 22. ledna, 5. února, 4. a 18. března, 1. dubna, 
6. a 20. května, 3. června, 1. července, 5. a 26. srpna, 23. září, 7 a 21. října, 
18. listopadu.

Zasedání zastupitelstva: 26. února, 22. dubna, 24. června, 16. září, 
4. listopadu, 16. prosince.

Provoz sběrného dvora 
U Svaté Anny o svátcích

So 22. 9:00 17:00
Ne 23. zavřeno 
Po 24. zavřeno 
Út 25. zavřeno 
St 26. zavřeno 
Čt 27. 9:00 17:00
Pá 28. 9:00 17:00

So 29. 9:00 17:00
Ne 30. zavřeno 
Po 31. zavřeno 
Út 1. zavřeno 
St 2. 9:00 17:00
Čt 3. 9:00 17:00
Pá 4. 9:00 17:00


