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Cyklobus Prostějov  
– Drahanská vrchovina

Rada města Prostějova po projedná-
ní pověřila Mgr. Vlastimila Uchytila,  
místostarostu města, zajistit jednání smě-
řující ke zřízení cyklobusu Prostějov 
– Drahanská vrchovina.

Dále schválila rozpočtové opatření, kte-
rým se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
10 o 179 tisíc Kč na pořízení vozíku pro 
kola a současně se o stejnou částku snižu-
je rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Výstavba rodinných domů  
za novou nemocnicí 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (roz-
voj a investice) o 1 000 000 Kč na projekto-
vou dokumentaci v souvislosti s výstavbou 
50 RD za novou nemocnicí a současně se 
o stejnou částku snižuje rozpočet výdajů 
v kapitole 70 (finanční odbor) na studie, 
záměry a plány bez jmenovitého určení.

 

Horolezecká stěna  
v základní škole v ulici Dr. Horáka 

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Antonínovi Zajíčkovi, vedou-
címu odboru rozvoje a investic, zpracovat 
návrh realizace horolezecké stěny v ZŠ 
Prostějov, Dr. Horáka.

Informační systém a mobiliář  
na městském hřbitově

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s obsahem zadávacích pod-
mínek investiční akce „Městský hřbitov 
– mobiliář a orientační značení“.

Současně uložila ing. Antonínovi Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru rozvoje a inves-
tic, vypsat výběrové řízení  na zpracování 
projektové dokumentace.

Michal Slavík novým členem komise 
pro cestovní ruch a podnikání 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí závěry Komise pro ces-
tovní ruch a podnikání ze dne 20. 2. 2007.

Odvolala Petra Chytila z funkce člena 
Komise pro cestovní ruch a podnikání 
a současně jmenovala Michala Slavíka 
členem Komise pro cestovní ruch a pod-
nikání.

Spolupráce s ČSOB při získávání 
dotací z Evropské unie 

Rada města Prostějova po projednání 
uložila Miroslavu Pišťákovi, místosta-
rostovi města, jednat s ČSOB, a. s., 
o uzavření dohody, na základě které by 
ČSOB, a. s., zajistila pro město Prostě-
jov přehled dotačních možností v letech 
2007 - 2013.

Postup prací v Kolářových sadech

Rada města Prostějova po projednání  
vzala na vědomí informaci o postupu prací 
v Kolářových sadech.

Současně uložila ing. Antonínovi Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru rozvoje a inves-
tic, dokončit projekční přípravu a realizo-
vat práce v souladu s důvodovou zprávou.

Třídění odpadu v rámci  
městského úřadu

Rada města Prostějova po projednání 
schválila záměr třídění odpadu v rámci 
městského úřadu.

Současně uložila ing. Lubomíru Balá-
šovi, tajemníkovi MěÚ, zajistit realizaci 
třídění odpadu v rámci Městského úřadu 
v Prostějově v souladu se schválenými 
variantami.

Přenechání dřeva z lip  
pokácených na městském hřbitově 

uměleckým řezbářům 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila: 

1. odprodej smrkového dřeva 50 m3 
z pokácených stromů na městském hřbito-
vě za cenu 400 Kč,

2. přenechání lipového dřeva z pokáce-
ných stromů na městském hřbitově umě-
leckým řezbářům k zajištění sochařského 
sympozia Hany Wichterlové v roce 2007 
a odprodej zbývajícího dřeva za cenu 400 
Kč.

Návrh dopravního řešení  
na náměstí E. Husserla 

Rada města Prostějova po projedná-
ní  vzala na vědomí informaci o návrzích 
dopravního řešení nám. E. Husserla.

Optické reflexní prvky  
na okružních křižovatkách

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s podáním žádosti o finanční 
příspěvek na dopravně inženýrská opat-
ření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na 
pozemních komunikacích.

Harmonogram investičních akcí  
na rok 2007

Rada města Prostějova po projednání  
vzala na vědomí  předložený harmono-
gram investičních akcí.

Současně uložila ing. Antonínovi Zajíč-
kovi, vedoucímu odboru rozvoje a inves-
tic, postupovat při realizaci investičních 
akcí v roce 2007 v souladu s předloženým 
harmonogramem.

Veřejná finanční podpora  
- kulturní komise

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

1. ve výši 11 000 Kč Prostějovskému 
klubu pro amatérský film a video, Prostě-
jov, Školní 4, na podporu činnosti (nájem-
né, propagace, cestovné, spotřební mate-
riál, odborná literatura, semináře, oprava 
zařízení, vyčištění a promazání videore-
kordéru a titulkovače, nákup náhradního 
zdroje do kamer SONY pro kolektivní 
natáčení),

2. ve výši 5 000 Kč Muzejní vlastivědné 
společnosti v Brně, Solniční ul. 12, na pří-
pravu, tisk a vydání  „Vlastivědného věst-
níku moravského“, vydání 59. ročníku,

3. ve výši 15 000 Kč Klubu přátel 
výtvarného umění Prostějov, Kostelec na 
Hané, Bezručova 254, na výstavu „III. 
Moravský salón grafiky“,

4. ve výši 20 000 Kč PhDr. Haně Bart-
kové, bytem Prostějov, na tisk publikace  
„Historie Čechůvek a kapličky sv. Otý-
lie“,

5. ve výši 25 000 Kč Ochotnickému 
spolku Divadlo Hanácké obce, Prostějov, 
Vojáčkovo nám. 1, na uspořádání Advent-
ního zastavení k 80. výročí založení 
Divadla Hanácké obce (pronájem sálu, 
propagace, almanach, jevištní dekorace, 
archivní dokumentace),

6. ve výši 14 000 Kč Historickým kočá-
rům „MYLORD“, Mostkovice, na zapůj-
čení a dopravu kočárů, vozů, kočárových 
koní do Prostějova,

7. ve výši 25 000 Kč ing. Bohumilu 
Moudrému, bytem Brodek u Prostějova, 
na podporu hudebních soutěží „Hanácký 
skřivan“ a „Zpívající rodina“ (nájemné, 
ozvučení, osvětlení, tisk, propagace, ces-
tovné, moderátor, archivní dokumentace),

8. ve výši 15 000 Kč Tělocvičné jedno-
tě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, na 
opravu kulis a loutek,

9. ve výši 15 000 Kč Mgr. Evě Strnadlo-
vé, Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice, 
na podporu vydání básnické sbírky „Kra-
tičky“ v českém i hebrejském jazyce,

10. ve výši 20 000 Kč Mužskému pěvec-
kému sboru Orlice, Prostějov, Vojáčko-
vo nám. 1, na podporu činnosti (doprava 
sbormistryně, korepetice, dary jubilantům, 
služby, noty, kopírování, archiv),

11. ve výši 20 000 Kč Vlastimile Pro-
stějov – pěveckému sdružení, Vojáčkovo 
nám. 1, na podporu činnosti (hospodářské 
a organizační výdaje, noty, kopírování, 
propagace, květiny, desky a obaly na noty, 
ošacení),

12. ve výši 35 000 Kč Národopisnému 
souboru Mánes, Prostějov, Březinova 9, 
na nájem nebytových prostor pro usklad-
nění krojů a pro nácvik souboru, nákup 
a doplnění krojů,

13. ve výši 15 000 Kč Loutkovému 
divadlu STAROST Prostějov, Wolkerova 
4, na podporu činnosti (energie, materiál, 
kostýmy, tisk programů, cestovné),

14. ve výši 10 000 Kč ing. Bohdanu 
Kousalovi, bytem Prostějov, na podporu 
činnosti hádankářského kroužku HANÁCI 
(nákup odborné literatury, ceny do soutěží, 
cestovné, ubytování, semináře),

15. ve výši 3 000 Kč Moravsko – slez-
ské křesťanské akademii, Brno, regionální 
pobočce Prostějov, Tovačovského 19, na 
přednáškovou činnost (cestovné, honorá-
ře, propagace a poštovné),

16. ve výši 50 000 Kč Jiřímu Andrýsko-
vi, bytem Prostějov, na výrobu propagač-
ních materiálů výstav Galerie Metro 70,

17. ve výši 10 000 Kč Dagmar Smé-
kalové, bytem Prostějov, na uspořádání 
vzpomínkové slavnosti v přednáškovém 
sále Národního domu v Prostějově k 70. 

výročí úmrtí T. G. Masaryka (pozvánky, 
plakáty, cestovné, ubytování).

Veřejná finanční podpora  
- komise pro výchovu a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání 
schválila  poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise pro výchovu a  vzdělávání 
ve výši  35 000 Kč Střednímu odborné-
mu učilišti obchodnímu Prostějov, nám.  
E. Husserla 1, na Den učitelů.

Veřejná finanční podpora  
- komise sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise sociální a zdravotní:

1. ve výši 5 000 Kč  Moravskoslezské-
mu  svazu Vojenských táborů nucených  
prací PTP, Brno, na nájemné  pro  územní 
organizaci v domě Kostelecká 17, Prostě-
jov,

2. ve výši 25 000 Kč Střední škole, 
základní škole a mateřské škole JISTO-
TA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov, na zajištění 
rehabilitace a hiporehabilitace (doprava),

3. ve výši 50 000 Kč Charitě  Prostě-
jov, Sádky 14, na  stacionář  pro  psycho-
tiky (na zajištění provozních a mzdových 
nákladů),

4. ve výši 50 000 Kč ADŘE, Praha 
– pobočce Prostějov, na pronájem kance-
láře, kurzy pro dobrovolníky, zabezpeče-
ní  kulturních  akcí pro domovy důchodců 
a ústavy sociální péče.

 

Cyklostezka  
v Kralické ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 120 tisíc Kč na pro-
jektovou dokumentaci cyklostezky v Kra-
lické ulici a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Likvidace vodní nádrže  
na Přikrylově náměstí 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 293 tisíc Kč na zasy-
pání nefunkční vodní nádrže na Přikrylo-
vě náměstí a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Odstranění zídky v Kostelecké ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 34 tisíc Kč na odstra-
nění zídky u BD BYDRUKO v Kostelec-
ké ulici č. 11 a současně se o stejnou část-
ku snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Záměr pronájmu  
nebytových prostor  

ve Svatoplukově ulici 2445/42

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 40m2 ve Svato-
plukově ulici č. 2445/42 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.

Výpůjčka pozemků o výměře  
téměř 78 tisíc metrů čtverečních 

Deltaklubu Stichovice  
a Aeroklubu Prostějov – Stichovice 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila výpůjčku pozemku parc.  
č. 1527 – ostatní plocha, ostatní doprav-
ní plocha o výměře 77 704 m2  v k. ú. 
Stichovice, ve vlastnictví města Prostě-
jova, DELTAKLUBU Stichovice, se síd-
lem v Prostějově, sídl. E. Beneše 15/21,  
a AEROKLUBU Prostějov-Stichovice, 
se sídlem letiště Stichovice (kontaktní 
adresa Prostějov, E.Valenty 39), ke spor-
tovní a  letecké činnosti,  s účinností  od 
1. 1. 2007 na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou jeden měsíc s tím, že vypůjčitel 
ponese veškeré náklady na údržbu před-
mětu výpůjčky,

HK Jestřábi Prostějov  
– žádost o změnu názvu  

víceúčelové haly

Rada města Prostějova po projednání 
schválila změnu názvu víceúčelové haly 
v Prostějově na nový název HŽP ARÉNA 
PROSTĚJOV.

Na pivu Prostějovská jedenáctka 
bude znak města 

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s  užitím znaku města Prostě-
jova na etiketě piva značky Prostějovská 
jedenáctka. Souhlas byl udělen Rodinnému 
pivovaru Bernard, a. s., Humpolec v sou-
ladu se zákonem č. 128/2000 o obcích, a to 
bezúplatně.

Valná hromada Lesů města  
Prostějova, s. r. o.

Rada města Prostějova v působnosti 
valné hromady obchodní společnosti  Lesy 
města Prostějova, s. r. o. po projednání 
schválila:

1. Hospodářský výsledek společnosti 
v roce 2006 a rozdělení zisku takto:

- hospodářský výsledek společnosti po 
zdanění 948 tis. Kč,                                      

- náklady mimo daňový základ 306 tis. 
Kč,                                                

- navýšení provozního kapitálu 642 tis. 
Kč.                                                             

3. Zprávu o vztazích mezi městem Pro-
stějov a Lesy města Prostějova, s. r. o. 
v roce 2006.

Výpůjčka nebytových prostor v ZŠ 
v ulici Vl. Majakovského na hudební 

výuku žáků ZUŠ Vl. Ambrose 

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s výpůjčkou nebytových prostor 
v Základní škole Prostějov, Vl. Majakov-
ského 1, Základní umělecké škole Vladi-
míra Ambrose Prostějov za účelem výuky 
hudební výchovy žáků Základní umělecké 
školy Vladimíra Ambrose Prostějov od  
1. 4. 2007.

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 Myslejovice, 
Niva a Slatinky.

Rada města Prostějova na své 8. schůzi dne 6. 3. 2007 mimo jiné projednala: 


