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Studie městské hromadné 
dopravy města Prostějova 

včetně komplexní dopravní 
obslužnosti průmyslové zóny

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí studii MHD města Pros-
tějova.

Současně uložila pracovní skupině pro 
řešení problematiky systému parkování ve 
městě předložit na schůzi rady dne 10. 7. 
2007 návrh využití některé z variant uve-
dené studie.

Rekonstrukce komunikace 
v Ruské ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 200 tisíc Kč 
na projektovou dokumentaci rekon-
strukce komunikace v Ruské ulici a 
současně se o stejnou částku snižuje 
rozpočet výdajů v kapitole 70 na stu-
die, záměry a plány bez jmenovitého 
určení.

Cena města Prostějova 
pro Jiřího Nováka 

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova udělit Cenu města Prostějova za rok 
2006 Jiřímu Novákovi.

IV. změna územního plánu 
sídelního útvaru Prostějov

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostějo-
va:

1. schválit pořízení IV. změny územního 
plánu sídelního útvaru Prostějov,

2. určit zastupitele Mgr. Vlastimila 
Uchytila, místostarostu města, který bude 
spolupracovat s pořizovatelem v jednot-
livých fázích procesu pořizování změny 
územního plánu.

Fotbalové hřiště 
v ulici E. Valenty 

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí analytický materiál 
k projektové dokumentaci sportovního 
areálu na ulici E. Valenty.

 
   Dále schválila rozpočtové opatření,  kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapito-
le 60 (rozvoj a investice) o 150 tisíc Kč 
na projektovou dokumentaci fotbalového 
hřiště v ulici E. Valenty a současně se 
o stejnou částku snižuje rozpočet výdajů 
v kapitole 70 na studie, záměry a plány 
bez jmenovitého určení.

Úprava cesty za místním nádražím 

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucí-
mu odboru rozvoje a investic, zařadit akci 

„Úprava cesty za místním nádražím“ do 
návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 
2008. 

Sociální zařízení 
v ZŠ v Palackého třídě 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se  
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (roz-
voj a investice) o 140 tisíc Kč na sociální 
zařízení v ZŠ Prostějov, Palackého třída, 
a současně se o stejnou částku snižuje rezer-
va pro rozpočtová opatření Rady města.

Pronájem ledové plochy 
HK Jestřábi Prostějov 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem ledové plochy včetně příslu-
šenství v HŽP ARÉNĚ PROSTĚJOV  dle 
návrhu smlouvy s HK Jestřábi Prostějov, 
Ke stadionu 1, Prostějov, v souladu s při-
loženým písemným materiálem.

Pravidla pro odprodej bytových 
domů v majetku města 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o problematice 
domu Dolní 2 – 6.

Současně uložila ing. Miroslavu Greplo-
vi, vedoucímu odboru správy majetku 
města, předložit radě pravidla pro případ-
ný odprodej bytových domů v majetku 
města.

Záměr pronájmu pozemku 
na zřízení dětského hřiště 

Rada města Prostějova po projednání 

vyhlásila záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 7493/2 - ostatní plocha o výměře 640 
m2 a části pozemku p. č. 7491 - ostatní 
plocha o výměře 80 m2, oba v k. ú. Prostě-
jov, Stanislavu Tomkovi, bytem Prostějov,  
za účelem zřízení dětského hřiště za násle-
dujících podmínek:

- nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 15 let, 

- nájemné bude stanoveno ve výši ceny 
obvyklé a bude placeno ročně předem, 

- nájemné bude každoročně upraveno 
infl ačním koefi cientem.

Prodej zámku ve Ptení 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila uzavření smlouvy o výhrad-
ním zprostředkování prodeje nemovitostí  
mezi městem Prostějovem a společností  
OPTOPRISMA s. r. o., se sídlem Olomouc 
– Neředín, Pod strání 143/6, na vyhledá-
ní zájemce  na koupi objektu k bydlení 
(nemovité kulturní památky)  č. p. 60 na 
pozemku p. č. st. 59 a pozemků p.č. st. 59 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
5762 m², p. č. 82/1 – zahrada o výměře 
342 m², p. č. 82/2 – zahrada o výměře 676 
m², p. č. 82/3  - zahrada  o výměře 691 
m², p. č. 83/1 – zahrada o výměře 277 m², 
p. č.  83/2 – zahrada o výměře 575 m², p.č. 
81/5 – ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 144 m² a části pozemku p.č.  
3630/1 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o výměře cca 230 m² (přesná výměra 
bude známa po vyhotovení geometrického 
plánu), vše v k. ú. Ptení,  za kupní cenu 
5 500 000 Kč, popřípadě za kupní cenu 
vyšší  s tím, že provize pro společnost  
OPTOPRISMA s. r. o., bude činit  5 % + 
DPH ze sjednané kupní ceny. 

Havarijní stav hlavního vstupu 
společenského domu

 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informace o havarijním 
stavu hlavního vstupu společenského 
domu.

Vybavení hřiště RG a ZŠ města 
Prostějova doskočištěm 

pro skok vysoký

Rada města Prostějova po projedná-
ní uložila Ing. Janu Tesařovi, starosto-
vi města,  požádat radu Olomouckého 
kraje o finanční příspěvek na zakoupení 
neinvestičních součástí doskočiště pro 
skok vysoký na školním hřišti RG a ZŠ 

města Prostějova, Studentská ul. 2, Pro-
stějov.

Cyklostezka v Plumlovské ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Antonínu Zajíčkovi, vedou-
címu odboru rozvoje a investic, ve spo-
lupráci s ing. Miroslavem Nakládalem, 
vedoucím odboru dopravy, zpracovat 
návrh řešení cyklostezky v Plumlovské 
ulici v souladu s doporučením komise 
dopravy.

Snoubence bude oddávat 
i Iveta Pudilová 

Rada města Prostějova po projednání:

1. Pověřila Ivetu Pudilovou, členku 
Zastupitelstva města Prostějova, v sou-
ladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona 
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozděj-
ších předpisů, přijímat prohlášení snou-
benců o uzavření manželství.

2.  Stanovila podle § 108 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, že členka Zastupitelstva 
města Prostějova Iveta Pudilová je opráv-
něna užívat závěsný odznak při přijímání 
prohlášení snoubenců o uzavření manžel-
ství.

Zabezpečovací zařízení 
v RG a ZŠ města Prostějova 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 150 tisíc Kč na 
realizaci komplexního zabezpečovacího 
zařízení v Reálném gymnáziu a základ-
ní škole města Prostějova ve Studentské 
ulici č. 4.

Rada města Prostějova na své 14. schůzi dne 5. 6. 2007 mimo jiné projednala: 

Město Prostějov   přijímá do pracovního poměru
uchazeče na místa 

strážník Městské policie Prostějov
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním 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 psychologických testů 

v rámci přijímacího 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 platových 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 Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním 
přihlášky. Součástí přihlášky je strukturovaný životopis. Bližší informace lze získat 
na tel. 582 402 222 u zástupce ředitele Libora Šebestíka.

Ve čtvrtek 7. června se na prostějov-
ském dětském dopravním hřišti usku-
tečnilo poprvé v historii krajské kolo 
Soutěže mladých cyklistů. Akce byla 
určena pro dvě kategorie žáků: 1. katego-
rie – ročníky narození 1995, 1996, 1997, 
2. kategorie – ročníky narození 1993, 1994.

„Žáci soutěžili v celé řadě disciplín. 
Prokazovali teoretické znalosti napří-
klad z dopravních předpisů, ale předvedli 
i praktické cyklistické dovednosti a zna-
losti v poskytování první pomoci,“ uve-
dl vedoucí odboru dopravy Městského 
úřadu v Prostějově Miroslav Nakládal. 
Místostarostu Prostějova Bc. Aloise Mačá-
ka zaujala právě disciplína první pomoci. 
„Figuranti jsou tak věrně namaskováni, že 
jsem až překvapený. Sám jsem zvědavý, 
jak zvládnou třeba zastavit tepenné krvá-
cení. Přál bych jim, aby se s takovými zra-
něními setkávali vždy jen na soutěžích, 
nikoli v reále,“ dodal  Mačák. 

V obou kategoriích nakonec zvítězil 
zástupce Prostějovska - Základní škola 
Drahany. „Vítěz postupuje do celostátní-
ho fi nále, které se uskuteční ve Zlíně od 
19. do 21. června,“ uzavřel za pořadatele 
soutěže Miroslav Nakládal.   (jg)

Mladí cyklisté si poradili s tratí i tepenným krvácením

Místostarostu Bc. Aloise Mačáka 
zaujala na soutěži mladých cyklistů 
nejvíce disciplína, v níž měli sou-
těžící prokázat, nakolik jsou schop-
ni poskytnout první pomoc. 
  Foto: J. Gáborová

Občanské sdružení Pomocná ruka 
pořádá v pátek 22. června od 10 do 16 
hodin v Základní škole Jana Železného 
na Sídlišti Svobody a v Reálném gymná-

ziu a základní škole města Prostějova ve 
Studentské ulici charitativní sbírku. 

Sbírat se bude oblečení, potřeby pro 
domácnost, hračky, lůžkoviny, závě-

sy apod., vše balené v krabicích. Bližší 
informace získáte na adrese: OS Pomoc-
ná ruka, Školní 32, Prostějov, telefon 
582 335 251. 

Přispějte oblečením a věcmi pro domácnost 

Charitativní sbírka


