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Výpůjčka objektu Společenského 
domu v Komenského ulici

Rada města Prostějova po projed-
nání schválila výpůjčku objektu č. p. 
4142 (Komenského 6 v Prostějově) na 
pozemku p. č. 93 v k. ú. Prostějov, stav-
by technického vybavení bez č. p. nebo 	
č. e. na pozemku p. č. 83 v k. ú. Prostě-
jov a movitých věcí umístěných v těchto 
objektech společnosti Společenský dům 
Prostějov, s. r. o., se sídlem Prostějov, 
Komenského 4142/6, za účelem provo-
zování společenského domu za následu-
jících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána s účinností 
od 29. 4. 2007 na dobu určitou do 31. 12. 
2009,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky 
veškeré náklady na údržbu a provoz před-
mětu výpůjčky,

- vypůjčitel se zaváže na vlastní náklady 
zajistit konání akcí pořádaných půjčitelem 
v předmětu výpůjčky.

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 tělovýchovu:

1. ve výši 15 000 Kč Junáku, Svazu 
skautů a skautek ČR, Okresní radě 713 
Prostějov, Šmeralova ul., na celoroční 
činnost klubu (sportovní tábory, Okresní 
kolo zdatnosti, akce „100 let skautingu 
v ČR“, startovné),

2. ve výši 7 000 Kč Školnímu spor-
tovnímu klubu při Reálném gymnáziu 
a základní škole města Prostějova, Stu-
dentská 4, na činnost sportovních kroužků 
aerobiku, basketbalu a korfbalu (cestovné, 
materiál),

3. ve výši 10 000 Kč Sportovnímu klu-
bu Prostějov, Sportovní 3924/1, na zabez-
pečení sportovní činnosti šachového oddí-
lu SK Prostějov (materiál,  mezinárodní 
turnaj Wiskonsin Cup 2007),

4. ve výši 5 000 Kč MUSHER‘S KLU-
BU PROSTĚJOV, Vranovice 88, Kelči-
ce,  na akci  „Plumlovský pulling 2007“,

5. ve výši 19 000 Kč KRASO-brusle-
ní Prostějov, Za Kosteleckou 1, na nájem 
ledové plochy na Velkou cenu města Pro-
stějova,

6. ve výši 20 000 Kč JUNIOR AERO-
BIC KLUBU Prostějov, Hlaváčkovo 
nám. 1, na celoroční přípravu na soutěže 
(zakoupení dresů, obuvi, cestovné),

7. ve výši 10 000 Kč Základní škole 
a Dětskému domovu Prostějov, Lidic-
ká 86, na zájmovou činnost a sportovní 
hry mentálně postižených dětí (pomůcky, 
ceny, pronájem),

8. ve výši 25 000 Kč Písničkou ke 
slunci, Lidická 86, Prostějov, na 12. Mezi-
národní hudební festival pro děti a mládež 
se zdravotním postižením,

9. ve výši 35 000 Kč Tělocvičné jed-
notě SOKOL I Prostějov, Skálovo nám. 
4, na opravu zatékající střechy, sociálního 
zařízení, nákup tenisových čar, opravu  

vodovodního rozvodu po tenisovém areálu,

10. ve výši 45 000 Kč Sportovnímu 
klubu Prostějov, oddílu korfbalu, Spor-
tovní 3924/1, na činnost oddílu (pronájmy, 
rozhodčí, cestovné),

11. ve výši 15 000 Kč Fotbalovému 
klubu DUKLA Prostějov, Moravská 
273/19, na fotbalový turnaj „Berzevitz 
Cup 2007“,

12. ve výši 40 000 Kč FbC Playmakers 
Prostějov, Šmeralova 9, na rozvoj florba-
lu (rozhodčí, pronájmy, výstroj a výzbroj, 
doprava, mantinely, startovné),

13. ve výši 35 000 Kč Adrenalinsport 
klubu Prostějov, Floriánské nám. 206, na 
uspořádání akce „Sportovní den na koleč-
kách“ (poháry, diplomy, ozvučení areálu, 
moderátor, reklamní předměty, občerstve-
ní, časomíra a rozhodčí).

Jmenování pracovní skupiny  
pro dotační politiku

Rada města Prostějova po projednání 
jmenovala pracovní skupinu pro řešení 
dotační politiky ve složení ing. Tesař. M. 
Pišťák, ing. Drmola, Bc. Mačák, Mgr. 
Uchytil, ing. Baláš, ing. Zajíček, ing. 
Švarc.

Změny v orgánech  
obchodních společností

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí odstoupení Ivo Slavotín-
ka z funkce člena dozorčí rady obchodní 
společnosti MI PRO STAV, s.  r.  o.

	
Rada města Prostějova při výkonu 

působnosti valné hromady obchodní spo-
lečnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. 
po projednání odvolala ing. Tomáše Blu-
mensteina,  bytem  Prostějov, dnem 30. 
dubna 2007 z funkce člena dozorčí rady 
obchodní společnosti Domovní správa 
Prostějov, s. r. o.

Současně jmenovala Mgr. Jiřího Pospí-
šila, bytem Prostějov, dnem 1. května  2007 
členem dozorčí rady obchodní společnosti 
Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Rada města Prostějova při výkonu 
působnosti valné hromady obchodní spo-
lečnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. po 
projednání odvolala ing. Radima Fialu, 
bytem Prostějov, dnem 30. dubna 2007 
z funkce člena dozorčí rady obchodní spo-
lečnosti Lesy města Prostějova, s. r. o.

Současně jmenovala Ivetu Pudilovou, 
bytem Prostějov, dnem 1. května 2007 
členem dozorčí rady obchodní společnosti 
Lesy města Prostějova, s. r. o.

Rada města Prostějova na své 11. schůzi dne 23. 4. 2007 mimo jiné projednala:

Závěrečný účet města Prostějova  
za rok 2006

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo vyúčtování rozpoč-
tového hospodaření města Prostějova 
a jím řízených organizací - závěrečný účet 
města Prostějova za rok 2006, které skon-
čilo záporným saldem příjmů a výdajů ve 
výši 127 127 046,73 Kč, a to bez výhrad. 
Saldo bylo v průběhu rozpočtového roku 
2006 kryto z rozpočtových rezerv města 
Prostějova a z trvalých peněžních fondů 
zřízených městem Prostějovem.  

� (Více�v�minulém�vydání�
  Radničních listů na str. 1) 

Zhodnocení dočasně volných 
finančních zdrojů města  
Prostějova v roce 2006

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání vzalo na vědomí zprávu 
o výsledcích zhodnocení dočasně vol-
ných finančních zdrojů města Prostějova 
za rok 2006.

Obecně závazná vyhláška  
o použití koeficientů pro výpočet 

daně z nemovitostí  
v jednotlivých částech Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání vydalo obecně závaznou 
vyhlášku, kterou se mění obecně závaz-
ná vyhláška č. 57/2002, o použití koefi-
cientů pro výpočet daně z nemovitostí 
umístěných v jednotlivých částech města 
Prostějova.    

(Více v příštím vydání Radničních listů) 

Svolání valné hromady obchodní 
společnosti MI PRO STAV s. r. o. 
a delegování zástupců města 

Prostějova na valnou hromadu

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání:

1. Pověřilo ing. Jana Tesaře, starostu 
města, svoláním valné hromady obchodní 
společnosti společníkem městem Prostě-
jovem nebo požádat o svolání valné hro-
mady některého z jednatelů společnosti.

2. Delegovalo ing. Jana Tesaře, starostu 
města, a Miroslava Pišťáka, místostaros-
tu města, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), jako zástupce společníka města 
Prostějova na valnou hromadu obchodní 
společnosti  MI PRO STAV s. r. o. Prostě-
jov, se sídlem Prostějov, Vápenice 17.

3. Pověřilo ing. Jana Tesaře, starostu 
města, a Miroslava Pišťáka, místostaros-
tu města, jako zástupce města Prostějova, 
hlasovat na valné hromadě obchodní spo-
lečnosti MI PRO STAV s. r. o., (dále jen 
„obchodní společnost”):

a) pro rozhodnutí, že úroky z úvěrů 
poskytnutých na výstavbu Městského 
oddechového a sportovního centra v Pro-
stějově a zaplacené do dne kolaudace 
uvedené stavby budou součástí ocenění 
tohoto majetku, v souladu s § 47 vyhláš-
ky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, 

b) pro schválení účetní závěrky obchod-
ní společnosti za rok 2006,

c) pro schválení návrhu na rozdělení 
zisku nebo úhradu ztráty podle návrhu 
jednatelů obchodní společnosti,

d) navrhnout a hlasovat pro  vol-
bu (jmenování) PhDr. Václava Koláře, 
bytem Prostějov, členem dozorčí rady 
obchodní společnosti.

Odvolání a jmenování člena dozorčí 
rady obecně prospěšné společnosti 

Národní dům Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání odvolalo ing. Pavla Sekani-
nu z funkce člena dozorčí rady obecně 
prospěšné společnosti NÁRODNÍ DŮM 
Prostějov o. p. s. dnem 30. 4. 2007.

Současně jmenovalo dnem 1. 5. 2007 
členem dozorčí rady obecně prospěšné 
společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov 
o. p. s. Františka Liznu, bytem Prostějov.

Veřejná finanční podpora  
- Hasičský záchranný sbor

Zastupitelstvo města Prostějova po 

projednání schválilo  poskytnutí veřejné 
finanční podpory z rozpočtu města Pro-
stějova ve výši 650 000 Kč Hasičskému 
záchrannému sboru Olomouckého kraje, 
územnímu odboru Prostějov, Wolkerova 
6, na vybavení jednotky (souprava pro 
vyprošťování a záchranářská pila).

Rekonstrukce Reálného gymnázia 
a základní školy města Prostějova 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výda-
jů v kapitole 60 (rozvoj a investice) 	
o 1 400 000 Kč na rekonstrukci pavilonů 
E a F Reálného gymnázia a základní školy 
města Prostějova a současně se o stejnou 
částku snižuje Fond rezerv a rozvoje.

Snoubence bude oddávat  
i Božena Sekaninová 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání pověřilo Boženu Sekanino-
vou, členku Zastupitelstva města Prostě-
jova,  v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 
pozdějších předpisů, přijímat prohlášení 
snoubenců o uzavření manželství.

Výuka plavání  
předškoláků a malých školáků  

v ZŠ v ulici Dr. Horáka 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo změnu Zřizovací 
listiny Základní školy Prostějov, ul. Dr. 
Horáka 24, příspěvkové organizace, spo-
čívající v rozšíření činnosti u písmene f) 
v článku 3 odst. 5 o tuto činnost:

- výuka plavání pro mateřské školy 
a pro 1. - 5. ročník základních škol.

Lipová alej na městském hřbitově 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opat-
ření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů 
v kapitole 90 (komunální služby) o 170 
tisíc Kč na projektovou dokumentaci 

lipové aleje na městském hřbitově a sou-
časně se o stejnou částku snižuje Fond 
městských hřbitovů. 

Prodej pozemků  
v  průmyslové zóně  

společnosti Železárny-Annahütte 
na výstavbu výrobního závodu 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo prodej pozemku p. č. 
310/18 - orná půda o výměře 49 591 m2	
a pozemku p. č. 310/6 - orná půda o výmě-
ře 20 364 m2, oba v k. ú. Kralice na Hané, 
a pozemků p. č. 8266 - orná půda o výmě-
ře 1 652 m2, p. č. 8268/2 - orná půda 
o výměře 4 622 m2, p. č. 8265 - orná půda 
o výměře 2 149 m2, p. č. 8267/1 - ostatní 
plocha o výměře 842 m2 a p. č. 7428/45 
- orná půda o výměře 1 194 m2, vše 	
v k. ú. Prostějov, společnosti Železárny-
Annahütte, spol. s r. o., se sídlem Prostějov, 
Dolní 100, a to za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 
dle znaleckého posudku (cena obvyklá), 
tj. 300 Kč/m2 a bude v celé výši uhrazena 
před podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-

váděným pozemkům tak, že se společnost 
Železárny-Annahütte, spol. s r. o., 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 Železárny-
Annahütte, spol. s r. o.; předkupní právo 
bude zrušeno nejdříve po vydání kolau-
dačního souhlasu, kterým bude povoleno 
užívání výrobního areálu na převáděných 
pozemcích,

- v kupní smlouvě se společnost 
Železárny-Annahütte, spol. s r. o., zaváže 
provést výstavbu výrobního areálu na pře-
váděných nemovitostech včetně vydaného 
kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let 
po uzavření kupní smlouvy; pro případ 
prodlení se splněním uvedeného závazku 
bude v kupní smlouvě sjednána smluvní 
pokuta ve výši 300 000 Kč za každý měsíc 
prodlení a v případě, že výstavba výrobní-
ho areálu nebude v daném termínu vůbec 
zahájena, možnost města Prostějova od 
kupní smlouvy odstoupit,

- náklady na zpracování znalecké-
ho posudku a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu 
práv do katastru nemovitostí uhradí spo-
lečnost Železárny-Annahütte, spol. s r. o.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 6. zasedání dne 24. 4. 2007 mimo jiné schválilo:

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.


