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Jmenování pracovní skupiny pro 
udělení Cen města Prostějova

Rada města Prostějova po projednání 
jmenovala pracovní skupinu pro udělení 
Cen města Prostějova ve složení:
předseda:
Ing. Jan Tesař, starosta,

členové:
Miroslav Pišťák, místostarosta,
Ing. Pavel Drmola, místostarosta,
RNDr. Alena Rašková, radní a předsed-

kyně kulturní komise. 

Rozpočtové hospodaření města 
Prostějova a jím řízených organizací 
- závěrečný účet města Prostějova  

za rok 2006

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí: 

1. zprávu o rozpočtovém hospodaření 
města Prostějova a jím řízených organi-
zací - závěrečný účet města Prostějova za 
rok 2006,

2. zápis ústřední inventarizační komise 
o inventarizaci majetku a závazků města 
Prostějova k 31. 12. 2006.

  (Více na straně 1)

Dohoda o úhradě nákladů 
za parkování odtažených vozidel

Rada města Prostějova po projednání 
schválila:

1. Dohodu uzavřenou mezi městem Pro-
stějovem a Dagmar Ondrušovou, Prostě-
jovská č. 251/48, Mostkovice, na úhradu 
nákladů za parkování odtažených vozidel.

2. Rozpočtové opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 90 o 50 
tisíc Kč na úhradu nákladů za parkování 
vozidel a současně se o tuto částku snižu-
je rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Veřejná fi nanční podpora 
v rámci projektu 
Zdravé město

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků kapitoly 10 ve výši 10 000 
Kč Střední zdravotnické škole, Vápenice 
3, Prostějov, na úhradu nákladů spoje-
ných s organizací projektu Zdravé město 
– přednášky o první pomoci, materiály pro 
přípravu testů (kancelářské potřeby) atd.

Veřejná fi nanční podpora 
- komise pro mládež 

a tělovýchovu

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

1. ve výši 40 000 Kč Svazu vodáků ČR, 
klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, z toho: 

- na mistrovství republiky v raftingu 
„O pohár starosty Prostějov“ v částce 20 
tisíc Kč,

- na Evropský pohár v raftingu v částce 
20 000 Kč,

2. ve výši 5 000 Kč Mgr. Ivo Skřekovi - 
Basketbalový klub veteránů, Prostějov, na 
přátelské setkání s basketbalisty z Němec-
ka (ubytování),

3. ve výši 10 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě OP Prostějov, oddílu kanoistiky, Kos-
telecká 47, z toho: 

- na „Vodácký trojboj Hloučela“ v část-
ce 5 000 Kč,

- na „Veřejné sjezdy Hloučela“ v částce 
5 000 Kč,

4. ve výši 30 000 Kč Okresnímu 
sdružení Českého svazu tělesné výchovy 
Prostějov, Česká 15, na akci „XIII. Svě-
tová gymnaestráda“ (cestovné, jednotné 
ošacení),

5. ve výši 15 000 Kč Českomoravskému 
fotbalovému svazu - Okresnímu fotbalo-
vému svazu Prostějov, Česká 15, na pořá-
dání mládežnických turnajů (pronájmy, 
ceny, rozhodčí),

6. ve výši 5 000 Kč Biatlon klubu Pros-
tějov - Českému svazu biatlonu, Čehovice 
23, na činnost klubu (doprava, startovné, 
ubytování, spotřební materiál),

7. ve výši 30 000 Kč Tělovýchovné jed-

notě OP Prostějov, veřejné lyžařské škole,  
Kostelecká 47, na lyžařskou výuku dětí 
a mládeže (doprava),

8. ve výši 20 000 Kč BÓDA, s. r. o., 
Zeleného 86, Brno, z toho: 

- na soutěž v kuželkách „POPA CUP 
2007“ (pronájmy, odměny rozhodčí, ceny, 
nocležné) v částce 10 000 Kč,

- na mistrovství České republiky mužů 
v kuželkách „Velká cena Prostějova“ (pro-
nájmy, odměny rozhodčí, ceny, nocležné) 
v částce 10 000 Kč,

9. ve výši 10 000 Kč Klubu orientační-
ho běhu Železárny Prostějov, Sportovní 1, 
na zajištění účasti na soutěžích (cestovné, 
ubytování, stravné, startovné),

10. ve výši 5 000 Kč Odboru Klubu 
českých turistů „Kosíř“ Prostějov, Huso-
vo nám. 55, na etapový pochod Prostějov 
– Praděd,

11. ve výši 5 000 Kč Střední zdravotnic-
ké škole Prostějov, Vápenice 3, na volno-
časové aktivity (pronájem),

12. ve výši 20 000 Kč SK Hanácké 
volejbalové lize Prostějov, Česká 15, na 
soutěž „Hanácká volejbalová liga smíše-
ných družstev“ (pronájmy),

13. ve výši 20 000 Kč Sportovnímu 
klubu K2 Prostějov, E. Beneše 15/21, na 
turnaje (pronájmy, ceny),

14. ve výši 20 000 Kč SK Volejbalu 
Čunín, J. Kučery 38, Prostějov, na činnost 
klubu (startovné, ceny, sportovní vybave-
ní, pronájmy, turnaje, materiálně - technic-
ká podpora).

Veřejná fi nanční podpora 
- komise sociální 

a zdravotní

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

1. ve výši 10 000 Kč Domovu důchodců 
Prostějov, Nerudova 70, na meziústavní 
sportovní hry seniorů,

2. ve výši 10 000 Kč Střední zdravotnic-
ké škole, Vápenice 3, Prostějov, na nákup 
zdravotnických potřeb (obinadla, dezin-
fekční prostředky, léky atd.),

3. ve výši 20 000 Kč Českomoravskému 
odborovému  svazu pracovníků školství, 
se sídlem Praha, oblastní radě Prostějov, 
Studenská 4, na návštěvy divadelních 
představení, besedy,

4. ve výši 10 000 Kč Občanskému 
sdružení sociální pomoci Prostějov, Určic-
ká 101, na zabezpečení vánočních svátků 
pro klienty azylového centra, 

5. ve výši 20 000 Kč Svazu důchodců, 
místní organizaci Prostějov, Kazín 2, na 
pronájem přednáškového sálu, jízdné na 
zájezdy a divadelní představení,

6. ve výši 3 290 Kč Jitce Grumlíkové, 
bytem Prostějov, (Klub  přátelského setká-
ní v kuchyni při ZŠ v Palackého ulici) na 
pronájem cvičné kuchyně, včetně energie.

Veřejná fi nanční podpora 
- komise pro výchovu 

a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise pro výchovu a  vzdělává-
ní:

1. ve výši 20 000 Kč Kiwajunioru Pros-
tějov, o. s., Vojáčkovo nám. 1, z toho: 

- na projekt Kiwanis Panenka -  nákup 
materiálu 15 000 Kč, 

- pronájem prostor v Národním domě 
5 000 Kč, 

2. ve výši 5 000 Kč Klubu papírových 
modelářů DELFÍN Prostějov, o. s., Štěto-
vice 106, na ceny do soutěže Prostějovský 
papír 2007,

3. ve výši 10 000 Kč Klubu přátel školy 
při SPŠO Prostějov, Vápenice 1, na projekt 
Modelová tvorba  žáků - nákup materiálu,

4. ve výši 10 000 Kč Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, OSH Prostějov, 
Wolkerova 6, na projekt Výtvarná a lite-
rární soutěž dětí - ceny, tiskopisy, folie, 
barevný toner,

5. ve výši 10 000 Kč Moravskému 

rybářskému svazu, místní organizaci Pro-
stějov, Mánesova 1, na práci s rybářskou 
mládeží - kroužek, rybářské závody, letní 
tábor (ceny dětem, rybářské potřeby),

6. ve výši 7 000 Kč Klubu studentů, 
rodičů a přátel Cyrilometodějského gym-
názia Prostějov, Komenského 17, na Infor-
mační centrum pro mládež - odměny do 
soutěží,

7. ve výši 3 000 Kč Českému zahrád-
kářskému svazu, územnímu sdružení Pro-
stějov, Daliborka 3, na výtvarnou soutěž 
Kytička pro maminku – odměny dětem,

8. ve výši 10 000 Kč Hanáckému klubu 
plastikových modelářů při AMK Minerva 
Prostějov, Olomoucká 207a, na kroužek 
Stavba plastikových modelů - nákup mate-
riálu, ceny - a na soutěž Prostějov 2007 - 
pronájem sálu a ceny,

9. ve výši 25 000 Kč Gaudeamus 
o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, na Student-
ský majáles - ozvučení nám. T. G. Masary-
ka, kulturní vystoupení, pronájem kočáru, 
kostýmy,

10. ve výši 2 000 Kč Střednímu odbor-
nému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. 
E. Husserla 1, na tradiční vánoční výstav-
ku - ceny a dekorace.

Zavlažovací systém 
na hřišti v ulici E. Valenty 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 220 tisíc Kč na 
realizaci zavlažovacího systému na hřišti 
v ulici E. Valenty a současně se u tuto část-
ku snižuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
na opravy a údržbu. 

Nákup vozíku na přepravu 
kol pro cyklobus Prostějov 

- Drahanská vrchovina 

Rada města Prostějova po projednání 
revokovala usnesení Rady města Prostě-
jova ze dne 6. 3. 2007 v části týkající se 
schválení rozpočtového opatření.

Současně schválila rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 50 (správa majetku města) o 179 
tisíc Kč na nákup vozíku na přepravu kol 
a zároveň se o tuto částku snižuje rezerva 
pro rozpočtová opatření Rady města Pro-
stějova. 

Dále schválila výpůjčku vozíku na pře-
pravu kol pro cyklobus Prostějov - Dra-
hanská vrchovina společnosti FTL, a. s., se 
sídlem Letecká 8, Prostějov, na dobu neu-
rčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, 
že vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky 
veškeré náklady na údržbu  a provoz před-
mětu  výpůjčky.

Rekonstrukce zahrady 
v mateřské škole v Čechovicích 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 250 tisíc na rekon-
strukci zahrady v MŠ Čechovice a součas-

ně se o tuto částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Regenerace sídliště E. Beneše 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 240 tisíc Kč na pro-
jektovou dokumentaci „Regenerace sídliš-
tě E. Beneše“ a současně se u tuto částku 
snižuje rozpočet výdajů v kapitole 70 na 
studie, záměry a plány bez jmenovitého  
určení. 

Vyhlášené záměry 
pronájmu 

Záměr pronájmu nebytových prostor
na nám. T. G. Masaryka 121/11

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr pronájmu nebyto-
vých prostor o celkové rozloze cca 54 
m2 ve druhém nadzemním podlaží domu 
č. 121/11 na nám. T. G. Masaryka v Pros-
tějově, a to za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné 
v minimální výši 1800 Kč/m2/rok, s infl ač-
ní doložkou,

- účel využití jako kancelář,
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve 

výši 500 Kč v pokladně Domovní správy 
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Záměr pronájmu parkovacího 
místa - J. V. Myslbeka 4283/19

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu parkovacího 
místa č. 1 v ulici J. V. Myslbeka č. 4283/19 
v Prostějově, a to za těchto podmínek:

- s předností parkování vozidla nájemní-
ků městských bytů v ulici J. V. Myslbeka 
v Prostějově,

- za nabídnuté roční nájemné v mini-
mální výši 6 300 Kč, s infl ační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve 
výši 250 Kč v pokladně Domovní správy 
Prostějov, s. r. o., Křížkovského 36/7.

Vyhlášené záměry prodeje

Záměr prodeje nemovitostí v ulici 
St. Manharda společnosti 
ALLCONSTRUCTION s. r. o.

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr prodeje pozemku 
p. č. 2437/15 - zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 148 m2, pozemku p. č. 2437/16 
- ostatní plocha o výměře 360 m2 a budo-
vy bez čísla popisného nebo evidenčního 
(způsob využití - stavba technického vyba-
vení) na pozemku p.č. 2437/15, vše v k. ú. 
Prostějov, v ulici Stanislava Manharda, 
společnosti ALLCONSTRUCTION s. r. 
o., se sídlem Prostějov, Vrahovická 41, 
a to za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 
min. dle znaleckého posudku (cena obvyk-
lá) a bude zaplacena před podpisem kupní 
smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným nemovitostem tak, že se spo-
lečnost ALLCONSTRUCTION s. r. o., 
zaváže tyto nemovitosti nebo jejich části 
v případě svého úmyslu tyto prodat nebo 
jinak zcizit nabídnout ke koupi městu Pro-
stějovu za cenu rovnající se kupní ceně 
sjednané při převodu nemovitostí z vlast-
nictví města Prostějova do vlastnictví 
společnosti ALLCONSTRUCTION s. r. 
o.; předkupní právo bude zrušeno poté, co 
bude možné dokončenou stavbu nového 
sídla společnosti na převáděných nemo-
vitostech užívat v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řadu (stavební zákon), 

- v kupní smlouvě se společnost ALL-
CONSTRUCTION s. r. o., zaváže provést 
výstavbu nového sídla společnosti na pře-
váděných nemovitostech, včetně vydané-
ho kolaudačního souhlasu, případně ozná-
mení záměru o užívání dokončené stavby 
dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), nejpozději do 4 let po uzavření 
kupní smlouvy; pro případ nedodržení této 
podmínky bude v kupní smlouvě sjednána 
smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za každý 
měsíc prodlení a v případě, že výstavba 
nového sídla společnosti nebude v uvede-
né lhůtě vůbec zahájena, možnost prodá-
vajícího od kupní smlouvy odstoupit,

- v kupní smlouvě se společnost ALL-
CONSTRUCTION s. r. o., zaváže, že 
do 6 měsíců po uzavření kupní smlouvy 
zřídí na části převáděného pozemku p. č. 
2437/16 v k.ú. Prostějov bezúplatně věcné 
břemeno spočívající v právu chůze a jíz-
dy ve prospěch vlastníka budovy bez čísla 
popisného nebo evidenčního na pozemku 
p. č. 2437/21 v k. ú. Prostějov s tím, že veš-
keré náklady spojené se zřízením věcného 
břemene ponese společnost ALLCON-
STRUCTION s. r. o.; v případě nesplnění 
uvedeného závazku bude kupující povinen 
zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve 
výši 30 000 Kč a město Prostějov bude 
moci od kupní smlouvy odstoupit; do 
doby uzavření smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene bude společnost ALLCON-
STRUCTION s. r. o., povinna umožnit 
vlastníkovi uvedené budovy na pozemku 
p. č. 2437/21 v k. ú. Prostějov bezúplatné 
užívání části pozemku p. č. 2437/16 v k. ú. 
Prostějov pro chůzi a jízdu,

- náklady na zpracování znalecké-
ho posudku a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitos-
tí uhradí kupující.

Záměr prodeje pozemků společnosti 
FTL – First Transport Lines, a. s., za 

účelem výstavby logistického areálu

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje pozemků p. č. 
309/13 - orná půda o výměře 16 397 m2, 
p. č. 309/34 - orná půda o výměře 854 m2 
a p. č. 309/2 - orná půda o výměře 9 776 
m2, vše v k. ú. Kralice na Hané, společ-
nosti FTL – First Transport Lines, a. s., 
se sídlem Prostějov, Letecká 8, za úče-
lem výstavby logistického areálu, a to za 
následujících podmínek:

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

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným pozemkům tak, že se společnost 
FTL - First Transport Lines, a. s., zaváže 
tyto pozemky v případě svého úmyslu 
tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout 
ke koupi městu Prostějovu za cenu rov-
nající se kupní ceně sjednané při převodu 
pozemků z vlastnictví města Prostějova 
do vlastnictví společnosti FTL - First 
Transport Lines, a. s.; předkupní právo 
bude zrušeno nejdříve po vydání kolau-
dačního souhlasu, kterým bude povoleno 
užívání logistického areálu na převádě-
ných pozemcích,

- náklady na zpracování znalecké-
ho posudku a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu práv 
do katastru nemovitostí uhradí společnost 
FTL – First Transport Lines, a. s.

Doplnění areálu městského 
oddechového a sportovního centra 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (rozvoj a investice) o 300 tisíc Kč na 
projektovou dokumentaci doplnění are-
álu městského oddechového a sportov-
ního centra a současně se o tuto částku 
snižuje rozpočet výdajů v kapitole 70 na 
studie, záměry a plány bez jmenovitého 
určení. 

Rada města Prostějova na své 10. schůzi dne 3. 4. 2007 mimo jiné projednala: 


