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Na pamětním odznaku 
102. průzkumného praporu 

bude znak města 

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s  užitím znaku města Prostě-
jova na lícové straně pamětního odznaku 
102. průzkumného praporu generála Karla 
Palečka na stuze. Souhlas se uděluje VÚ 
3771 Prostějov, v souladu se Zákonem 
č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně.

Novými členy školské rady 
ZŠ a MŠ v Rejskově ulici jsou 

Mgr. Pavel Řezníček 
a Mgr. Jaromíra Němcová

Rada města Prostějova po projednání:
1. Revokovala usnesení Rady měs-

ta Prostějova ze dne 6. 3. 2007, kterým 
doporučila Zastupitelstvu města Prostějo-
va schválit změnu zřizovací listiny školské 
rady Základní školy a mateřské školy Pro-
stějov, Rejskova tř. 4, spočívající ve změ-
ně složení členů školské rady ZŠ a MŠ 
Prostějov, Rejskova tř. 4. Novým zástup-
cem pedagogických pracovníků školy byl 
zvolen Mgr. Pavel Řezníček z důvodu 
ukončení pracovního poměru PaedDr. Pet-
ra Přikryla. 

2. Schválila změnu zřizovací listiny 
školské rady Základní školy a mateřské 
školy Prostějov, Rejskova tř. 4, spočívající 
ve změně složení členů školské rady ZŠ 
a MŠ Prostějov, Rejskova tř. 4. Novými 
zástupci pedagogických pracovníků školy 
byli zvoleni Mgr. Pavel Řezníček a Mgr. 
Jaromíra Němcová z důvodu ukončení 
pracovního poměru PaedDr. Petra Přikryla 
a Lenky Gajdošové. 

Dohoda o zajištění povinné školní 
docházky a úhradách příspěvků 

za žáky s obcí Držovice

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila uzavření dohody o zajištění 
povinné školní docházky a úhrady pří-
spěvku za žáka ZŠ mezi městem Prostějov 
a obcí Držovice podle § 178 odst. 1 záko-
na 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání (školský zákon).

Problematika ubytovny 
v Kostelecké ulici 17

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informace o problemati-
ce ubytovny v  Kostelecké ulici 17 v Pro-
stějově.

Současně uložila Mgr. Jaroslavovi Svo-
zilovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, 
realizovat opatření dle bodu 2 důvodové 
zprávy.  

Horolezecká stěna 
v základní škole v ulici Dr. Horáka 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci o přípravě pro-
jektové dokumentace horolezecké stěny 
v ZŠ Prostějov, ulice Dr. Horáka. 

Výsadba keřů ve vnitrobloku 
Tylova – Libušinka

Rada města Prostějova po projednání 
schválila výsadbu keřů na víceúčelovou 
hrací plochu podél chodníku ve vnitroblo-
ku ulic Tylova - Libušinka v období jar-
ních měsíců roku 2008. 
 

Veřejná fi nanční podpora 
na dětský den v aquaparku

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků nerozdělené veřejné fi nanční 
podpory v kapitole 70 ve výši  49 992 Kč 

VENDI s. r. o., Určická 31, na „Dětský den 
v aquaparku“ (výroba plakátů, distribuce, 
inzerce, moderátor, aparatura, odměny, 
pořadatelé, soutěže). (Více na straně 1)           

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  vzdělávání:

1. ve výši  5 500 Kč Junáku – svazu 
skautů a skautek ČR, středisku 05 „Járy 
Kaštyla“ Prostějov, Sokolská 30, z toho: 

- na výtvarný materiál 3 500 Kč,
- na ceny a odměny pro děti 2 000 Kč, 

2. ve výši 15 000 Kč občanskému 
sdružení Písničkou ke slunci, Lidická 86, 
Prostějov, na drobný materiál a služby 
- Mezinárodní hudební festival pro děti 
a mládež se zdravotním postižením.

Veřejná fi nanční podpora 
- kulturní komise

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

1. ve výši 20 000 Kč Moravsko – slezské 
akademii Brno, regionální pobočce  Prostě-
jov, Tovačovského 19, na podporu vydání 
knihy „Drobné sakrální stavby na Prostě-
jovsku“ (přípravné práce, tisk a vazba),

2. ve výši 20 000 Kč Divadelní společ-
nosti Moje divadlo, Vojáčkovo nám. 1, 
Prostějov, na realizaci divadelního před-
stavení (výroba kostýmů, doplňky, rekvi-
zity, propagace, dekorace, nájemné),

3. ve výši 6 000 Kč Jakubu Vejmolo-
vi, bytem Prostějov, na činnost kapely 
ZionSquad (nájemné zkušebny, zvukové 
techniky a hudebních nástrojů),

4. ve výši 8 000 Kč Junáku – svazu 
skautů a skautek ČR, okres Prostějov, ev. 
č. 713, na volnočasové aktivity pro děti 
(výtvarný materiál, ceny),

5. ve výši 8 000 Kč Cyrilometodějské-
mu gymnáziu Prostějov, Komenského 17, 
na vánoční koncert (ozvučení, nahrávka 
na CD, pořízení DVD),

6. ve výši 5 000 Kč Hanáckému sou-
boru KLAS, dětské sekci Klásek a Kláse-
ček, U Pivovaru  123, Kralice na Hané, na 
taneční soustředění (doprava, ubytování), 
na provozní náklady, obnovu a doplnění 
krojů, rekvizity, technické zabezpečení,

7. ve výši 9 000 Kč Divadlu Konvikt 
o. s., Foersterova 49,Olomouc, na video-
dokumentaci 50. ročníku Wolkrova Pros-
tějova (materiál, cestovné, strava),

8. ve výši 10 000 Kč Základní umělecké 
škole Němčice nad Hanou, Komenského 
nám. 168, na podporu taneční skupiny 
RUT (nájemné, materiál),

9. ve výši 8 000 Kč Místní organizaci 
tělesně postižených o. s., Kostelecká 17, 
Prostějov, na poznávací zájezdy; na setká-
ní zdravotně postižených a seniorů,

10. ve výši 30 000 Kč občanskému 
sdružení Písničkou ke slunci, Lidická 86, 
Prostějov, na 12. Mezinárodní hudební 
festival pro děti a mládež se zdravotním 
postižením.

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 5 000 Kč Junáku – sva-
zu skautů a skautek ČR, středisku 03 
„Pelikáni“,Vápenice 21, Prostějov, na 
pomoc sociálně slabším dětem (úhrada 
poplatků za tábor, úhrada poplatků za 
výpravy a výlety, registrační poplatek, 
nákup krojů),

2. ve výši 10 000 Kč TJ OP Prostějov, 
Za Kosteleckou ul. 47, Prostějov, na IV. 
ročník Prostějovského poháru vozíčkářů 
ve stolním tenise,

3. ve výši 5 000 Kč Kiwanis clubu Pro-
stějov, Vojáčkovo nám. 1, na divadelní 
představení pro postižené děti a opuštěné 
děti z dětských domovů,

4. ve výši 20 000 Kč YMCE T.S., 
skautské sekci, středisku Prostějov, na 

skautskou výchovu – zájmovou činnost 
a vyplnění volného času mládeže a seni-
orů (příspěvek na provoz klubovny v Rai-
sově ulici),

5. ve výši 2 000 Kč Střední škole, 
základní škole a mateřské škole JISTO-
TA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov, na kulturní, 
vzdělávací a sportovní akce školy, zajiště-
ní práce zájmových kroužků,

6. ve výši 10 000 Kč Středisku rané 
péče SPRP Olomouc, Dolní nám. 38, na 
provozní náklady,

7. ve výši 40 000 Kč Občanskému 
sdružení na pomoc starým, chronicky 
nemocným, zdravotně postiženým a han-
dicapovaným občanům „Pomocná ruka“, 
Školní 32, Prostějov, na provozní náklady, 
služby osobní asistence,

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

Veřejná fi nanční podpora na provoz 
dětského dopravního hřiště

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory ve výši 50 000 Kč Autoklubu 
Prostějov, Bulharská č.1, na pokrytí části 
nákladů spojených s provozem dětského 
dopravního hřiště.

Veřejná fi nanční podpora 
- komise životního prostředí

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise životního prostředí ve 
výši 36 000 Kč Základnímu článku Hnutí 
Brontosaurus Modrý kámen, Resslova 2, 
Prostějov, na obnovu základního materiál-
ního vybavení organizace.

Veřejná fi nanční podpora 
– Kiwanis club Prostějov

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova ve výši 
17 000 Kč Kiwanis clubu Prostějov, Vojáč-
kovo nám. 1, na májový výstup na Kosíř 
a divadelní představení pro postižené děti 
a opuštěné děti z dětských domovů.

Veřejná fi nanční podpora 
– Sdružení nájemníků ČR 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve 
výši 20 000 Kč Sdružení nájemníků ČR 
– SON, místní organizaci, Kostelecká 17, 
Prostějov, na právní poradenskou činnost 
v oblasti bydlení.

Nákup  přívěsu 
pro dobrovolné hasiče 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 12 
(krizové řízení) o 70 tisíc Kč na nákup 
nebrzděného přívěsu pro jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů města Prostějova 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Inženýrské sítě a komunikace 
v ulici Čs. armádního sboru

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 

(koncepce a rozvoj) o 1 000 000 Kč na 
inženýrské sítě a komunikaci v ulici Čs. 
armádního sboru a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Komunikace v Manhardově ulici  

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (koncepce a rozvoj) o 600 tisíc Kč na 
komunikaci v Manhardově ulici a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Projektová dokumentace území 
pro stavbu rodinných domů 

za novou nemocnicí 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(koncepce a rozvoj) o 400 tisíc Kč na pro-
jektovou dokumentaci území pro výstavbu 
50 rodinných domů za novou nemocni-
cí a současně se o stejnou částku snižuje 
rozpočet výdajů v kapitole 70 na studie, 
záměry a plány bez jmenovitého určení. 

Okružní křižovatka a komunikace 
v Anglické ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostějo-
va schválit rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(koncepce a rozvoj) o 21 160 000 Kč na 
okružní křižovatku a komunikaci v Ang-
lické ulici a současně se o stejnou částku 
snižuje Fond strategického rozvoje.  

Hřiště pro míčové hry 
v základní škole v ulici E. Valenty 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (koncepce a rozvoj) o 50 tisíc Kč na 
projektovou dokumentaci hřišť pro míčo-
vé hry v ZŠ v ulici E. Valenty a současně 
se o stejnou částku snižuje v kapitole 70 
rezerva pro havarijní situace. 

Údržba a kontrola dětských hřišť 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 115 tisíc Kč (navý-
šení fi nančních prostředků na údržbu 
a kontrolu dětských hřišť) a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Odměny vítězům soutěže 
ve sběru papíru 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 80 tisíc Kč na věc-
né dary vítězům soutěže ve sběru papíru 
a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Prodej zařízení in-line hřiště

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila prodej původního zařízení 
in-line hřiště z majetku města Prostějo-
va městu Plumlov za kupní cenu ve výši 
30 000 Kč. 

Záměr pronájmu nebytových 
prostor U spořitelny 5

Rada města Prostějova po projednání 
revokovala své usnesení ze dne 6. 3. 2007, 
kterým schválila pronájem nebytových 
prostor o celkové rozloze 11,8m2 v ulici 
U spořitelny č. 157/5 v Prostějově Juraji 
Šefčíkovi, bytem Prostějov, za účelem zří-
zení a provozování rychlého občerstvení.

Současně vyhlásila záměr pronájmu 
nebytových prostor o celkové rozloze 
11,8m2 v ulici U spořitelny č.157/5 v Pro-
stějově, a to za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné 
s infl ační 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.

Záměr prodeje pozemku 
v průmyslové zóně společnosti 

Modřanská potrubní na výstavbu 
výrobního závodu 

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr prodeje pozemku p. č. 
7357/6 – orná půda o výměře 1 066 m2 
a části pozemku p. č. 7357/1 – orná půda 
o výměře cca 15 400 m2 (přesná výměra 
bude známa po vyhotovení geometrického 
plánu), vše v k. ú. Prostějov, společnosti 
Modřanská potrubní, a. s., se sídlem Praha 
4, za účelem výstavby výrobního 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 společ-
nost Modřanská potrubní, a. s., zaváže 
tyto pozemky v případě svého úmyslu je 
prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke kou-
pi městu Prostějovu za cenu rovnající se 
kupní ceně sjednané při převodu pozemků 
z vlastnictví města Prostějova do vlastnic-
tví společnosti Modřanská potrubní, a. s.; 
předkupní právo bude zrušeno nejdříve 
po vydání kolaudačního souhlasu, kterým 
bude povoleno užívání výrobního areálu 
na převáděných pozemcích,

- v kupní smlouvě se společnost Mod-
řanská potrubní, a. s., zaváže provést 
výstavbu výrobního areálu na převádě-
ných nemovitostech včetně vydaného 
kolaudačního souhlasu nejpozději do  tří 
let po uzavření kupní smlouvy; pro případ 
prodlení se splněním uvedeného závazku 
bude v kupní smlouvě sjednána smluvní 
pokuta ve výši 50 000 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 znaleckého 
posudku, geometrického plánu a správní 
poplatek spojený s podáním návrhu na 
povolení vkladu práv do katastru nemovi-
tostí uhradí společnost Modřanská potrub-
ní, a. s.  

Rada města Prostějova na své 12. schůzi dne 9. 5. 2007 mimo jiné projednala: 

Vyhlášené záměry 
pronájmu 


