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Jednatelem obchodní společnosti 
Společenský dům, Prostějov, s. r. o. 

byl jmenován Mgr. Jan Coufal 

Rada města Prostějova při rozhodování  
ve věcech města Prostějova jako jediného 
společníka obchodní společnosti:

1. Vzala na vědomí informace o průbě-
hu a výsledku výběrového řízení na funkci 
jednatele obchodní společnosti Společen-
ský dům Prostějov, s. r. o.

	
2. Odvolala ing. Jana Tesaře z funkce jed-
natele obchodní společnosti Společenský 
dům Prostějov, s. r. o. dnem 31. 1. 2007.

	
3. Jmenovala Mgr. Jana Coufala, bytem 
Konice, jednatelem obchodní společnosti 
Společenský dům Prostějov, s. r. o. dnem 
1. 2. 2007.

Změna organizační struktury 
městského úřadu 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila dnem 1. 2. 2007 změny orga-
nizační struktury odboru sociálních věcí 
Městského úřadu v Prostějově dle před-
loženého organizačního schématu se změ-
nou dle diskuse.

Současně stanovila počet zaměstnanců 
města Prostějova zařazených do Městské-
ho úřadu v Prostějově  od 1. 1. 2007 na 
261 zaměstnanců.

Opravy chodníků a komunikací 
v roce 2007

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí předložený návrh o opra-
vách chodníků a komunikací ve městě 
Prostějově.    (Více na straně 5) 

	  

Veřejnoprávní smlouvy  
o projednávání přestupků

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s uzavřením Veřejnoprávních 
smluv o zajišťování výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestup-
ků na dobu určitou do 30. 6. 2011 mezi 
městem Prostějov a obcemi Malé Hradis-
ko, Ondratice a Rozstání a mezi městem 
Prostějov a městysem Protivanov.

Jmenování členů festivalových  
rad – významné akce roku 2007

Rada města Prostějova po projedná-
ní  jmenovala členy festivalových rad ve 
složení:

Diskodrom 2007
- Ing. Pavel Drmola, čestný ředitel šam-

pionátu
- RNDr. Alena Rašková, předsedkyně kul-

turní komise Rady města Prostějova
- Hana Švehlová, Slovensko, viceprezi-

dent IDO, soutěžní ředitelka zahraničního 
šampionátu

- Alice Gregušová, ředitelka šampionátu
- Mgr. Ilona Šulcová, ČMTO,  soutěžní 

ředitelka českého šampionátu
- Zdeněk Hénik, ČMTO, vedoucí soutěží
- Jiří Hubený, vedoucí technického týmu
- Alena Machová, vedoucí ekonomického 

týmu
- Pavel Noha, vedoucí provozního týmu
- Magdalena Jansová, vedoucí propagač-

ního týmu.

50. celostátní festival poezie  
Wolkerův Prostějov

- Miroslav Pišťák, předseda festivalové 
rady

- Ing. Pavel Drmola, místostarosta města 
Prostějova

- Alice Gregušová, ředitelka festivalu
- Jana Štefánková, Nipos -Artama Praha, 

členka odborné rady pro umělecký přednes
- PhDr. Jan Roubal, FF UP Olomouc, 

divadelní teoretik, dramaturgie festivalu
- Jana Hrušková, dramaturgie festivalu
- Miroslav Kovářík, recitátor Praha, dra-

maturgie festivalu
- Alena Machová, ekonomka festivalu
- Pavel Noha, technické zajištění festiva-

lu
- Magdalena Jansová, propagace

XXV. Hanácké slavnosti
- Ing. Pavel Drmola, předseda festivalové 

rady
- RNDr. Alena Rašková, předsedkyně kul-

turní komise Rady města Prostějova
- Alice Gregušová, ředitelka festivalu
- Zdeněk Pšenica, předseda Folklórního 

sdružení ČR Praha, čestný ředitel festivalu, 
medializace festivalu

- Ing. Hana Pospíšilíková, předsedkyně 
Hanáckého folklórního sdružení se sídlem 
v Prostějově, dramaturgie festivalu

- Mgr. Miloš Plotz, dramaturgie festivalu, 
řemeslnický jarmark

- Pavel Noha, technické zajištění festiva-
lu

- Bc. Jan Nagy, městská policie, spoluprá-
ce při organizování jarmarku

- Magdalena Jansová, propagace 

Mgr. Eva Matoušková  
novou členkou  

komise prevence kriminality 

Rada města Prostějova po projednání 
odvolala z komise prevence kriminality 
Boženu Černohousovou na základě její 
vlastní žádosti.

Současně jmenovala členkou komise 
prevence kriminality Mgr. Evu Matouš-
kovou.

Okružní křižovatka  
u nové nemocnice

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informace o stavebně 
technických souvislostech okružní křižo-
vatky u nové nemocnice.

Současně uložila ing. Antonínu Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru rozvoje a inves-
tic, dokončit technickou přípravu akce 
„Severní vjezd do nové nemocnice“ 
a následně vypsat výběrové řízení z důvo-
du upřesnění investičních nákladů.   

		 	(Více na straně 5) 

Postup prací na akci „Wolkerova 
komunikace a infrastruktura“

Rada města Prostějova po projednání  
vzala na vědomí informaci o postupu prací 
na akci „Wolkerova komunikace a infra-
struktura.                   

Nesouhlas občanů s dopravní 
úpravou v ulicích J. Kučery,  

V. Škracha, V Polích,  
Javoříčská a Dr. Uhra 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí předložené stanovisko 
odboru dopravy k požadavku na změnu 
organizace dopravy v ulicích J. Kučery, 	
V. Škracha, V Polích, Javoříčská a Dr. Uhra.

Současně uložila ing. Miroslavu Naklá-
dalovi, vedoucímu odboru dopravy, zajistit 
projednání požadavků na změnu organi-
zace dopravy dle předloženého materiálu 
s připomínkami dle diskuse.

Veřejná finanční podpora  
na výchovu lesních porostů  

v biokoridoru Hloučela 

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova schválit poskytnutí veřejné finanční 
podpory  z rozpočtu města Prostějova ve 
výši 100 000 Kč Českému svazu ochránců 

přírody – základní organizaci Hloučela - 
na realizaci další části projektu - Výchova 
lesních porostů v biokoridoru Hloučela 
pro zajištění všech funkcí lesa.

Veřejná finanční podpora  
- 1. SK Prostějov

Rada města Prostějova po projednání 
odložila materiál „Veřejná finanční pod-
pora 1. SK Prostějov“ s tím, že bude zno-
vu projednán spolu s ostatními žádostmi 
o veřejnou finanční podporu.

Množství vody v Hloučele ohlídá 
automatická vodoměrná stanice 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 12 
(krizové řízení) o 60 tisíc Kč na pořízení 
automatické vodoměrné stanice na vodní 
tok Hloučela pod vodní dílo Plumlov. 

Další rozvoj průmyslové zóny 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 2 200 000 Kč na prů-
myslovou zónu „G“ a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Rekonstrukce smrkové aleje  
na městském hřbitově 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 	
90 (komunální služby) o 1 095 000 Kč na 
rekonstrukci smrkové aleje na městském 
hřbitově a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva na havarijní situace. 

Pronájem bývalé kavárny SK LeRK 
společnosti Cocktail Café 

Rada města Prostějova po projed-
nání revokovala své usnesení  ze dne 
16. 1. 2007, kterým schválila proná-
jem nebytových prostor o celkové roz-
loze 186,74m2 na Pernštýnském nám. 	
č. 4 v Prostějově ing. Jitce Čechové 
a Jiřímu Pohloudkovi.

Současně schválila pronájem nebyto-
vých prostor o celkové rozloze 186,74m2		

v prvním nadzemním podlaží objektu  na 
Pernštýnském nám. 4 v Prostějově č. p. 
183 na p. č. 252 v k. ú. Prostějov spo-
lečnosti Cocktail Café s. r. o. se sídlem 
A. Slavíčka 14, 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 
splatné měsíčně,

- nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou pěti let s následným přecho-
dem na dobu neurčitou,

- nájemní smlouva bude uzavřena 
s účinností od 1. 4. 2007.

Sídlo společnosti Lesy města 
Prostějova bude od března  

v Kostelecké ulici č. 17 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 	
č. 723 o celkové rozloze 28,7m2 v Koste-
lecké ulici č. 4165/17 v Prostějově Lesům 
města Prostějova, s. r. o. se sídlem Školní 
4, za účelem zřízení kanceláře jednatele 
a odbytu společnosti, za nabídnuté měsíč-
ní nájemné ve výši 2 000 Kč s inflační 
doložkou.

Vyhlášení záměru pronájmu 
nebytových prostor 
U spořitelny 157/5

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 11,8m2 v ulici 
U spořitelny č. 157/5 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.

Schválení pronájmu nebytových 
prostor v Kostelecké ulici 4165/17 

Svazu tělesně postižených 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila pronájem nebytových prostor 	
č. 724 o celkové rozloze 22,25m2 v Koste-
lecké ulici č. 4165/17 v Prostějově Svazu 
tělesně postižených v ČR o. s. se sídlem 
Kostelecká 4165/17, Prostějov, a to za 
těchto podmínek: 

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 
1 792 Kč s inflační doložkou,

- za účelem využití pro poradenskou 
činnost a půjčování rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek.

Vyhlášení záměru pronájmu 
nebytových prostor v Kostelecké 

ulici 4165/17

	
Rada města Prostějova po projednání 
schválila ukončení nájmu nebytových 
prostor č. 725 o celkové rozloze 22,25m2	
v Kostelecké ulici č. 4165/17 v Prostějově 
Svazu tělesně postižených v ČR dohodou 
k 31. 1. 2007.

	
Současně vyhlásila záměr pronájmu neby-
tových prostor č. 725 o celkové rozloze 
22,25m2 v Kostelecké ulici č. 4165/17 
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.

Vyhlášení záměru prodeje pozemků 
v k.ú. Prostějov společnosti ALORA 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje pozemků p. č. 
7452/6 – ost. plocha o výměře 1 205 m2, 

p. č. 7472/15 – ost. plocha o výměře 2 217 
m2 a p. č. 7472/16 – ost. plocha o výměře 
26	m2, vše v k. ú. Prostějov, spol. ALORA, 
s. r. o., se sídlem Vrahovická 14 – 16, Pro-
stějov, a to za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 
minimálně dle znaleckého posudku (cena 
obvyklá), 

- kupní cena bude v plné výši uhrazena 
před podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracováním zna-
leckého posudku a správní poplatek spoje-
ný s podáním návrhu na povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitos-
tí uhradí kupující.

Vyhlášení záměru prodeje pozemků 
v průmyslové zóně společnosti 

Železárny –Annahütte na výstavbu 
výrobního areálu 

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr prodeje pozemku 	
p. č. 310/18 – orná půda o výměře 49 591 
m2 a pozemku p. č. 310/6 – orná půda 
o výměře 20 364 m2, oba v k.ú. Kralice 
na Hané, a pozemku p. č. 8266 – orná 
půda o výměře 1 652 m2, části pozemku 
p. č. 8268/2 – orná půda o výměře cca 2 
412 m2 (přesná výměra bude známa po 
vyhotovení geometrického plánu ), části 
pozemku p. č. 8265 – orná půda o výmě-
ře cca 294 m2 (přesná výměra bude zná-
ma po vyhotovení geometrického plánu) 
a části pozemku p. č. 8267/1 – ostatní 
plocha o výměře cca 502 m2 (přesná 
výměra bude známa po vyhotovení geo-
metrického plánu), vše v k. ú. Prostějov,  
společnosti Železárny-Annahütte, spol. 
s r. o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, za 
účelem výstavby výrobního areálu, a to 
za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 
min. dle znaleckého posudku (cena obvyk-
lá) a bude v celé výši uhrazena před podpi-
sem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno před-
kupní právo města Prostějova k převá-
děným pozemkům tak,  že se společnost 
Železárny - Annahütte, spol s. r. o., zaváže 
tyto pozemky v případě svého úmyslu tyto 
pozemky prodat nebo jinak zcizit nabíd-
nout ke koupi městu Prostějovu za cenu 
rovnající se kupní ceně sjednané při pře-
vodu pozemků z vlastnictví města Prostě-
jova do vlastnictví společnosti Železárny 
– Annahütte, spol. s r. o.; předkupní právo 
bude zrušeno nejdříve po vydání kolau-
dačního souhlasu, kterým bude povoleno 
užívání výrobního areálu na převáděných 
pozemcích,

- společnost Železárny-Annahütte, spol. 
s r. o. se zaváže provést na převáděných 
pozemcích výstavbu výrobního areá-
lu nejpozději do 3 let po uzavření kupní 
smlouvy;  pro případ prodlení se splněním 
uvedeného závazku bude v kupní smlou-
vě sjednána smluvní pokuta ve výši 300 
tisíc Kč za každý měsíc prodlení a v přípa-
dě, že výstavba výrobního areálu nebude 
v daném termínu vůbec zahájena, mož-
nost města Prostějova od kupní smlouvy 
odstoupit,

- náklady na zpracování geometrické-
ho plánu, znaleckého posudku a správní 
poplatek spojený s podáním návrhu na 
povolení vkladu práv do katastru nemovi-
tostí uhradí společnost Železárny - Anna-
hütte, spol. s r. o.

Propojení Anglické a Určické ulice 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o řešení majet-
koprávních vztahů propojení ulic Anglic-
ká a Určická.

Využití zámku  
na Pernštýnském náměstí 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila přípravu využití zámku na 
Pernštýnském náměstí s možností čerpání 
dotací ze strukturálních fondů.

Rada města Prostějova na své 6. schůzi dne 30. 1. 2007 mimo jiné projednala: 


