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Projektová dokumentace  
regenerace sídliště E. Beneše

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 250 tisíc Kč 
na projektovou dokumentaci regenerace 
panelového sídliště E. Beneše a součas-
ně se o stejnou částku snižuje rezerva 
pro rozpočtová opatření Rady města 
Prostějova. 

Projektová dokumentace  
regenerace sídliště Dolní 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 250 tisíc na pro-
jektovou dokumentaci regenerace sídliš-
tě Dolní a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Kotelna v městských lázních 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 240 tisíc Kč na 
kotelnu v městských lázních a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostě-
jova. 

Osvětlení Smetanovy ulice 

   Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapito-
le 60 (rozvoj a investice) o 25 tisíc Kč 
na projektovou dokumentaci veřejného 
osvětlení ve Smetanově ulici a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostě-
jova. 

Komunikace Padlých hrdinů 

   
   Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 25 tisíc Kč na komu-
nikaci Padlých hrdinů - sondy a návrh 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Rekonstrukce Ruské ulice 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 3 500 000 Kč 
na rekonstrukci ulice Ruská a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostě-
jova. 

Úprava signalizačního zařízení  
na městském okruhu

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 64 tisíc Kč na úpra-
vu signalizačního zařízení na městském 
silničním okruhu a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Připojení města Prostějova  
do projektu ministerstva  

životního prostředí

Rada města Prostějova po projednání 
schválila připojení města Prostějova do 
projektu „Zapojování veřejnosti do roz-
hodování v otázkách udržitelného rozvoje 
v partnerských městech TIMUR“.

Současně pověřila starostu města ing. 
Jana Tesaře podpisem „Prohlášení o spo-
lupráci“. 

Návrh jízdních řádů městské 
hromadné dopravy 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila návrh pracovní skupiny pro řeše-
ní záležitostí městské hromadné dopravy 
nechat zpracovat firmou UDIMO Ostra-
va s. r. o. návrh jízdních řádů městské 
hromadné dopravy v Prostějově ve dvou 
variantách dle závěrů studie městské hro-
madné dopravy.

Současně schválila rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 41 (doprava) o 83 300 Kč na 
zpracování jízdních řádů městské hromad-
né dopravy v Prostějově ve dvou varian-
tách dle závěrů Studie městské hromadné 
dopravy v Prostějově a současně se o stej-
nou částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Osvětlení Krapkovy ulice 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 125 tisíc Kč na pro-
jektovou dokumentaci veřejného osvětlení 
v Krapkově ulici a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Řídící a realizační tým projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21

Rada města Prostějova po projednání 
schválila vytvoření řídícího a realizační-
ho týmu k projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21.

Současně jmenovala:
- předsedou týmu: 
Mgr. Vlastimila Uchytila, místostarostu 

města, 
- členy týmu: 
Miroslava Pišťáka, místostarostu měs-

ta,
Mgr. Michala Müllera, člena rady měs-

ta, 
MUDr. Danuši Pelikánovou, členku 

zastupitelstva, 
Ing. Lubomíra Baláše, tajemníka měst-

ského úřadu, 
Bc. Jana Nagyho, ředitele městské poli-

cie,
RNDr. Jaroslavu Tatarkovičovou, 

vedoucí odboru kancelář starosty, 
Mgr. Jaroslava Svozila, vedoucího 

odboru sociálních věcí, 
Ing. Martinu Cetkovskou, vedoucí 

odboru životního prostředí, 
Ing. Jaroslava Štěpaníka, vedoucího 

odboru komunálních služeb,
PaedDr. Františka Říhu, vedoucího 

odboru školství a kultury, 
Ing. Miroslava Nakládala, vedoucího 

odboru dopravy, 
Ing. Petru Pavláskovou, vedoucí oddě-

lení rozvoje a investic, 
- koordinátorkou projektu: 
Ing. Petru Mejzlíkovou.

Smlouvy o projednávání přestupků 
s Dětkovicemi a Otinovsí 

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 Prostějov a obce-
mi Dětkovice a Otinoves.

MUDr. Pavel Holík novým členem 
školské rady ZŠ a MŠ  
v Melantrichově ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
jmenovala MUDr. Pavla Holíka členem 
Školské rady Základní školy a mateřské 
školy Prostějov, Melantrichova ul. 60.

Cyklistické stezky za místním 
nádražím, Šmeralova a Krasice

Rada města Prostějova po projednání 
schválila realizaci investiční akce „Cyk-
listická stezka za místním nádražím“ 
v rámci již schválených finančních pro-
středků pro rok 2007 v kapitole 60 (odbor 
rozvoje a investic), vedené pod org. číslem  
91000000 - „Cyklistická stezka Olomouc-
ká, Šmeralova, Krasice“.

Současně uložila ing. Miroslavu Greplo-
vi, vedoucímu odboru správy majetku 
města, a ing. Antonínu Zajíčkovi, vedou-
címu odboru rozvoje a investic, zajistit 
realizaci cyklistické stezky Šmeralova 
a Krasice.

Veřejná finanční podpora  
Svazu tělesně postižených 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise sociální a zdravotní ve 
výši 9 710 Kč Svazu tělesně postižených 
v České republice, o. s., okresní organiza-
ci, Kostelecká 17, Prostějov, na zajištění 
poskytování sociálních služeb a provoz 
půjčovny kompenzačních pomůcek - krytí 
provozních nákladů.

Veřejná finanční podpora OS LIPKA

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve 
výši 50 000 Kč Občanskému sdružení 
na pomoc zdravotně postiženým LIP-
KA, Tetín 1, Prostějov, na dofinancování 
poskytovaných sociálních služeb - částeč-
né pokrytí provozních a mzdových nákla-
dů včetně zákonných odvodů.

Veřejná finanční podpora  
- komise pro mládež a tělovýchovu

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

1. ve výši 5 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, 
na výcvikový tábor mládeže a žákovský 
turnaj žáků (ceny, rozhodčí, nocležné, ces-
tovné, pronájem),

2. ve výši 5 000 Kč Sportovnímu klu-
bu Prostějov, Sportovní 1, na zabezpečení 
účasti hráče Jaroslava Bureše na mistrov-
ství světa mládeže v šachu na rok 2007.

Ubytovací řád ubytovny  
v Kostelecké ulici č. 17

Rada města Prostějova po projednání 
schválila: 

a) ubytovací řád ubytovny Kostelecká 
17 dle předloženého návrhu,

b) ceník ubytování Kostelecká 17 dle 
předloženého návrhu s platností od 1. 1. 
2008.  (Více na str. 1)

Nájemné v domě s pečovatelskou 
službou v Polišenského ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila nájemné v nové zástavbě v domě 
s pečovatelskou službou v Polišenského 
ulici č. 4467/3 ve výši 17,14 Kč/m².

Záměr pronájmu reklamních ploch 
umístěných na přívěsu na přepravu 

kol pro cyklobus 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu dvou částí plo-
chy přívěsu na přepravu kol pro cyklobus 
Prostějov - Drahanská vrchovina regis-
trační značky 1M7-08-08, a to reklamní 
plochy na boční straně přívěsu o velikosti 
4,9 x 1,9 metru a reklamní plochy na zadní 
straně přívěsu o velikosti 2 x 1,9 metru, 
za účelem umístění komerční reklamy za 
nabídnuté nájemné v minimální výši 1 000 
Kč/m2 reklamní plochy/rok.  

Mgr. Jiří Snášel členem  
dozorčí rady společnosti  

Společenský dům Prostějov 

Rada města Prostějova při výkonu 
působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Společenský dům Prostějov,  
s. r. o., po projednání jmenovala Mgr. 
Jiřího Snášela, člena Zastupitelstva města 
Prostějova, členem dozorčí rady obchodní 
společnosti Společenský dům Prostějov,  
s. r. o.

Rada města Prostějova na své 21. schůzi dne 1. 10. 2007 mimo jiné projednala:

Střední škola oděvní 
Prostějov, s.r.o.

Otevírá v příštím 
roce některé nové 

obory: 
4leté umělecké 
studijní obory 
s maturitou 

(talentová zkouška):

•   82-41-M/032 Grafika v reklamní 
praxi     � -�nový�obor!

(výuka�probíhá�jen�ve�2�školách�v�ČR)
•��82-41-M/022 Modelářství  

a návrhářství oděvů
(výuka�probíhá�jen�v�1�škole�
v�Olomouckém�kraji)

Termín odevzdání přihlášek:
30. 11. 2007!

4letý  studijní obor s maturitou:                                                                                   
•  31-43-L/006 Operátor oděvní 

výroby - obchodní činnost

3leté učební obory s výučním listem:
• 66-52-H/001 Aranžér -�nový�obor!
• 31-58-H/001 Krejčí
•  66-51-H/009 Prodavač  

– textil a oděv
(výuka�probíhá�jen�v�1�škole�
v�Olomouckém�kraji)

Nástavbové studium pro absol-
venty 3letých učebních oborů:
• 64-41-L/524 Podnikání
  -�nový�obor!
(denní�studium�-�2�roky,�dálkové�studi-
um�-�3�roky)

INFO: tel., fax, zázn.: 582 342 304
www.ssodevni.pvskoly.cz
e-mail: ssodev@pvskoly.cz


