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Návrh rozpočtu 
města Prostějova na rok 2008

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostějo-
va schválit rozpočet města Prostějova pro 
rok 2008 s těmito závaznými ukazateli:

A. Objem celkových příjmů rozpočtu:  
  1 019 782 210 Kč

B. Objem celkových neinvestič-
ních výdajů rozpočtu: 879 647 940 Kč

C. Investiční výdaje v celkovém 
objemu: 180 305 000 Kč

D. Dotace do Fondu národního 
domu: 1 000 000 Kč

E. Dotace do Fondu městských 
lázní: 1 000 000 Kč

F. Dotace do Fondu městských 
hřbitovů:  1 000 000 Kč

G. Dotace do Fondu reinvestic 
nájemného: 1 414 000 Kč

H. Příděl do Sociálního fondu 
z rozpočtu města (kromě příjmů kapitoly 
71 – SF):  2 504 600 Kč

I. Příděl do Sociálního fondu 
(zůstatek SF k 31.12.2006): 175 400 Kč

J. Užití Sociálního fondu (včetně 
výdajů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu 
SF): 2 930 000 Kč

K. Splátka půjčených prostředků ze 
SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 
 1 012 000 Kč

L. Užití rezerv města (Fond rezerv 
a rozvoje) – stavební investice:  
 45 421 330 Kč

M. Neinvestiční dotace příspěvko-
vým organizacím v úhrnné sumě:  
 74 597 800 Kč

Termíny zasedání zastupitelstva 
a schůzí rady v roce 2008

Rada města Prostějo-
va po projednání schvá-
lila plán zasedání zastu-
pitelstva a schůzí rady 
na rok 2008 takto:

- schůze rady: 8., 22. 
ledna, 5. února, 4. a 18. 

března, 1. dubna, 6. a 20. května, 3. červ-
na, 1. července, 5. a 26. srpna, 23. září, 
7 a 21. října, 18. listopadu;

- zasedání zastupitelstva: 26. února, 
22. dubna, 24. června, 16. září, 4. listopa-
du, 16. prosince.

Nová koncepce Radničních listů 

Rada města Prostějova po projednání 
rozhodla uzavřít smlouvu se společností 
Haná Press, s.  r.  o. na vydávání Radnič-
ních listů od 1. 1. 2008.

Současně jmenovala pracovní skupinu 
pro vytvoření koncepce změny Radnič-
ních listů ve složení ing. Tesař, M. Pišťák, 
ing. Drmola, Mgr. Mačák, Mgr. Uchytil, 
Y. Pudilová a Mgr. Gáborová.

Vyhlášení grantů na kulturní 
projekty města Prostějova 

na rok 2008

Rada města Prostějova po projednání 

schválila vyhlášení grantů na kulturní 
projekty města Prostějova pro rok 2008 
s následujícím tématickým určením:

• Představení umění prostějovské mlá-
deže a studentů 

• Knižní medailonky prostějovských 
osobností (Václav Ševčík, Alfons Jindra, 
aj.)

• Prostějovské kulturní léto
• Videodokumenty.
 (Více na straně 6)

Středisko mládeže kopané 
– sportovní areál E. Valenty 

Rada města Prostějova po projednání 
rozhodla o zadání zakázky “Projektová 
dokumentace Středisko mládeže kopané 
- sportovní areál E. Valenty“  projekč-
ní kanceláři ing. arch. Radko Pavlacký 
- projektová kancelář, nám. 3. května 
1605, Otrokovice.

Současně schválila rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 60 (rozvoj a investice) o 250 
tisíc na projektovou dokumentaci fotba-
lového hřiště v ulici E. Valenty. 

Obnova dětských hřišť 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
90 (komunální služby) o 320 tisíc Kč 
na obnovu dětských hřišť. 

Stanovení zálohových cen 
za teplo k 1. 1. 2008

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o stanovení 
zálohové ceny za teplo k 1. 1. 2008.

Odkoupení nemovitostí ve spor-
tovním areálu TJ SOKOL v Koste-

lecké ulici do majetku města 

Rada města Prostějova po projed-
nání vyhlásila záměr směny pozemků 
p. č. 236/2 - ostatní plocha o výměře 
422 m2 a p. č. 236/3 - zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 14 m2, oba v k. ú. 
Prostějov, ve vlastnictví města Prostě-
jova za pozemek p. č.  5999/12 - ostatní 
plocha o výměře 1 617 m2 v k. ú. Pros-
tějov, ve vlastnictví Tělocvičné jednoty 
SOKOL I Prostějov, se sídlem Prostě-

jov, Skálovo nám. 4, a to za následují-
cích podmínek:

a) směna pozemků bude provedena 
bez finančního vyrovnání,

b) správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu na povolení vkladů vlast-
nických práv do katastru nemovitostí 
uhradí město Prostějov,

c) směná smlouva bude uzavřena za 
podmínky, že současně bude uzavřena 
kupní smlouva na odkoupení nemovi-
tostí ve vlastnictví Tělocvičné jedno-
ty SOKOL I Prostějov ve sportovním 
areálu na ulici Kostelecká do vlastnic-
tví města Prostějova; do té doby bude 
uzavřena smlouva o budoucí směnné 
smlouvě.

Současně doporučila Zastupitelstvu 
města Prostějova schválit uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 
výkup objektu občanské vybavenos-
ti, budovy bez čísla popisného nebo 
evidenčního na pozemku p. č. 5995, 
objektu bydlení č. p. 3113 na pozem-
ku p. č. 5996, objektu občanské vyba-
venosti, budovy bez čísla popisného 
nebo evidenčního na pozemku p. č. 
5998, pozemků p. č. 5995 - zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 479 m2, 
p. č. 5996 - zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 98 m2, p. č. 5998 - zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, 
p. č. 5999/1 - ostatní plocha o výměře 
3 790 m2, p. č. 5999/6 - ostatní plocha 
o výměře 870 m2, p. č. 5999/7 - ostatní 
plocha o výměře 8 537 m2, p. č. 5999/8 
- ostatní plocha o výměře 3 804 m2, 
p. č. 5999/9 - ostatní plocha o výmě-
ře 929 m2, p. č. 5999/13 - ostatní plo-
cha o výměře 110 m2 a p. č. 5999/14 
- ostatní plocha o výměře 332 m2, vše 
v k. ú. Prostějov, z vlastnictví Tělocvič-
né jednoty SOKOL I Prostějov, se síd-
lem Prostějov, Skálovo nám. 4.

Záměr prodeje pozemků 
v průmyslové zóně společnosti 

Modřanská potrubní na výstavbu 
výrobního závodu a skladu 

hutního materiálu 

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr prodeje pozemků p. 
č. 7350 - orná půda o výměře 11 715 
m2, p. č. 7349 - orná půda o výměře 3 
361 m2, p. č. 7348 - orná půda o výměře 
1 332 m2, p. č. 7347 - orná půda o výmě-
ře 3 082 m2 a částí pozemků p. č. 7346 
- orná půda o výměře cca 14 810 m2, 
p. č. 7345 - orná půda o výměře cca 
3 460 m2, p. č. 7344 - orná půda o výmě-
ře cca 3 480 m2, p. č. 7343 - orná půda 
o výměře cca 3 140 m2, p. č. 7342 - orná 

půda o výměře cca 3 250 m2, p. č. 7341 
- orná půda o výměře cca 3 150 m2, 
p. č. 7340 - orná půda o výměře cca 3 
230 m2 a p. č. 7339 - orná půda o výmě-
ře cca 3 240 m2 (přesné výměry pozem-
ků budou známy po vyhotovení geome-
trického plánu), vše v k. ú. Prostějov, 
společnosti Modřanská potrubní, a. s.,  
se sídlem Praha 4, Modřany, za účelem 
výstavby výrobního areálu a skladu 
hutního materiálu, a to za následujících 
podmínek:

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

- v kupní smlouvě bude zřízeno věc-
né předkupní právo města Prostějova 
k převáděným pozemkům tak, že se 
společnost Modřanská potrubní, a. s., 
zaváže tyto pozemky v případě svého 
úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit 
nabídnout ke koupi městu Prostějovu 
za cenu rovnající se kupní ceně sjed-
nané při převodu pozemků z vlastnictví 
města Prostějova do vlastnictví společ-
nosti Modřanská potrubní, a. s.; před-
kupní právo bude zrušeno nejdříve po 
vydání kolaudačního souhlasu, kterým 
bude povoleno užívání výrobního areá-
lu a skladu hutního materiálu na převá-
děných pozemcích,

- v kupní smlouvě se společnost 
Modřanská potrubní, a. s., zaváže pro-
vést výstavbu výrobního areálu a skla-
du hutního materiálu na převáděných 
nemovitostech včetně vydaného kolau-
dačního souhlasu nejpozději do 3 let 
po uzavření kupní smlouvy; pro případ 
prodlení se splněním uvedeného závaz-
ku bude v kupní smlouvě sjednána 
smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč za 
každý měsíc prodlení a v případě, že 
výstavba výrobního areálu a skladu hut-
ního materiálu nebude v daném termínu 
vůbec zahájena, možnost města Prostě-
jova od kupní smlouvy odstoupit,

- náklady na zpracování znaleckého 
posudku, geometrického plánu a správ-
ní poplatek spojený s podáním návrhu 
na povolení vkladu práv do katastru 
nemovitostí uhradí společnost Modřan-
ská potrubní, a.  s.

Rada města Prostějova na své 27. schůzi dne 4. 12. 2007 mimo jiné projednala: 

Město 
Prostějov

přijímá do 
pracovního poměru

 

uchazeče na 
místa strážník 

Městské policie 
Prostějov

Vznik pracovního poměru je podmíněn spl-
něním 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 psy-

chologických testů v rámci přijímací-
ho 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 plato-

vých 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 Pros-
tějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním 
přihlášky. Součástí přihlášky je strukturo-
vaný životopis. Bližší informace lze zís-
kat na tel. čísle 582 402 222 u zástupce 
ředitele Libora Šebestíka.

Ing. Ivo Vlach,
ředitel nemocnice Prostějov 

Vážení pacienti a návštěvníci nemoc-
nice,

dovolte mi, abych vás informoval 
o skutečnosti, že v prosinci 2007 a v lednu 

2008 budou probíhat stavební práce pro 
následnou rekonstrukci osobního výtahu 
(velký osobní výtah) u hlavního vchodu na 
poliklinice Nemocnice Prostějov.  Z toho-
to důvodu bude osobní výtah do  31. led-
na  2008 mimo provoz. Pro přepravu do 
vyšších podlaží mohou pacienti použít 

sousední výtah (menší osobní výtah) nebo 
osobní výtah u zadního vchodu polikli-
niky (vchod ze zadní části polikliniky). 
V případě bližších  informací se obracejte 
na naše pracovníky na informacích nebo 
na telefonním čísle 582 315 314.

Přijměte, prosím,  moji omluvu za pře-

chodné ztížení přístupu do polikliniky. 
Děkuji vám za pochopení a věřím, že po 
instalaci nového moderního výtahu, který 
uvedeme do provozu na přelomu ledna 
a února 2008, nakonec oceníte dosažené 
zvýšení komfortu přepravy do vyšších 
podlaží polikliniky. 

Osobní výtah v poliklinice prostějovské nemocnice bude 
do konce ledna z důvodu rekonstrukce mimo provoz 

Předvánoční pozvánka 
literárně dramatického oboru 

Pátek 14. prosince v 16.00 hodin 
-  sál ZUŠ

 
VÁNOČNÍ DRAMAŤÁCKÉ 

NADĚLENÍ 
Dramaťáckou vánoční kolekci plnou ske-

čů, scének, minipohádek apod. uvádí Duo 
KOMPOT Eva Hacurová a Gabriela Veselá. 
Účinkují téměř všichni žáci literárně dra-
matického oboru. Připravili J. Turčanová,  
J. Krejčí, H. Kotyzová. Vstupné dobrovolné. 

Sobota 22. prosince v 19.00 hodin 
- Městské divadlo Prostějov - jeviště 

PROSTĚJOVSKÉ ŽENY 
SVÉMU PROSTĚJOVU 

Recitační skupina Tragaču, tragaču při 
ZUŠ Vl. Ambrose.

Tragaču, tragaču

Recitační skupina Tragaču, tragaču se vra-
cí ze světového turné (Hronov, Hradec Krá-
lové, Martin, Prešov) opět do rodné hroudy 
potěšit své Hanáky.  

J. Kohoutek a kolektiv 
Rýha mezi ňadry
Nemoderní ŽENY (opět po 3 zkouškách) 

přicházejí tentokrát s uceleným, sevřeným, 
fi losofi ckým kusem přispět k předvánoční 
atmosféře. Vstupné 40 Kč. 

Výtvarný obor 

Galerie Linka - výstava prací ZUŠ Plum-
lov - Řecké báje - do konce prosince.

Základní umělecká škola 
Vladimíra Ambrose v Prostějově 

Helena Koutná, 
tisková mluvčí společnosti Středomoravská 
vodárenská, a. s. 

Společnost Středomoravská vodáren-
ská, a. s. si dovoluje oznámit svým zákaz-
níkům, že od 21. 12. 2007 do 1. 1. 2008 
včetně bude uzavřeno Zákaznické centrum 
společnosti Středomoravská vodárenská, 
a. s. v Krapkově ulici v Prostějově. 

„Od ledna roku 2008 dojde ke změně 
návštěvních hodin ve všech Zákaznických 
centrech naší společnosti. Chystané změ-
ny ale povedou ke zkvalitnění služeb,“ 
uvedla tisková mluvčí Helena Koutná. 

Přes svátky bude i nadále k dispozici 
modrá linka 844 744 644, kde mohou 
zákazníci hlásit případné poruchy 
a havárie 24 hodin denně. Provozy, jako 
jsou úpravny vody a čistírny odpadních 
vod, fungují v třísměnném provozu po 
celý rok. Pracovníci z rozvodu vody drží 
celé svátky pohotovost, a tak se obča-
né nemusejí bát, že by v případě havárie 

zůstali bez pomoci. V pohotovosti budou 
lidé, vozidla i těžká technika.

„Vodohospodáři drží pohotovost celé 
svátky, v případě poruchy, zastaví unika-
jící vodu i během svátků v průměru do 
jedné hodiny po nahlášení havárie. Ve 
většině případů pak poruchu odstraníme 
ještě téhož dne,“ potvrdila tisková mluvčí 
s tím, že pokud přerušení dodávky vody 
potrvá déle, budou cisterny s pitnou vodou 
i během svátků samozřejmostí.

Vodohospodáři budou v pohotovosti, 
zákaznické centrum bude uzavřeno

Návštěvní doba zákaznických 
center společnosti Středomoravská 

vodárenská, a. s. od 1. 1. 2008: 

pondělí, středa: 
8 - 11 hodin, 12 - 17 hodin 

čtvrtek
8 - 11 hodin.

E-mail: zc@smv.cz.


