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Vyvolávací systém 
na odboru dopravy

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí informace o postupu 
realizace vyvolávacího a objednávkového 
systému na odboru dopravy MěÚ Prostě-
jov.

Současně uložila ing. Lubomíru Balá-
šovi, tajemníkovi MěÚ, zajistit provoz 
vyvolávacího a objednávkového systému 
na odboru dopravy od 3. 9. 2007 a sou-
časně zajistit odpovídající medializaci této 
nadstandardní služby občanům v médiích. 
 (Více na straně 1) 

Finanční hospodaření města 
Prostějova a jím řízených organizací 

za I. pololetí 2007

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí:

1. zprávu o fi nančním hospodaření měs-
ta Prostějova a jím řízených organizací 
za I. pololetí roku 2007,

2. rozpočtová opatření za I. polole-
tí 2007 podléhající na základě usnesení 
Zastupitelstva města Prostějova (ZMP) ze 
dne 19. 12. 2006 dodatečnému schválení 
ZMP při pololetních rozborech hospoda-
ření města Prostějova v roce 2007, který-
mi se v rámci schváleného a upraveného 
rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje 
o částku 176 624 076 Kč tak, jak jsou uve-
dena v důvodové zprávě na straně č. 6, 

3. skutečnost, že k zabezpečení úkolů 
roku 2007 a k odstranění zjištěných díl-
čích nedostatků byla přijata na pololetních 
kontrolních dnech k výsledkům hospo-
daření za I. pololetí roku 2007 konkrétní 
opatření na úrovni příspěvkových organi-
zací, jejichž zřizovatelem je město Pros-
tějov a příslušných odvětvových odborů 
MěÚ v Prostějově,

Současně uložila:
1. správcům kapitol a ředitelům zří-

zených příspěvkových organizací zajis-
tit čerpání výdajových (nákladových) 
položek tak, aby nedošlo k jejich pře-
kročení nad rámec aktuálního rozpočtu 
(fi nančního plánu) k 31. 12. 2007 a rovněž 
zajistit plnění příjmových položek rozpoč-
tu (fi nančního plánu),  

2. správcům kapitol v průběhu II. polo-
letí 2007 provádět důkladnou měsíční 
analýzu příjmových a výdajových položek 
a pružně reagovat na možné vzniklé dis-
proporce v plnění příjmových a v čerpání 
výdajových položek rozpočtu včasným 
podáním návrhu na jejich úpravu orgánům 
města prostřednictvím rozpočtových opat-
ření.

Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu 
města Prostějova na rok 2008

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila Pokyny k sestavení návrhu 
rozpočtu města Prostějova pro rok 2008, 
včetně harmonogramu prováděných prací 
a termínů stanovených k projednání návr-
hu rozpočtu v orgánech města.

Demolice Vodní 26

Rada města Prostějova po projednání 
uložila ing. Antonínu Zajíčkovi, vedoucí-
mu odboru rozvoje a investic, zrušit zadá-
vací řízení zakázky Demolice Vodní 26.

Ing. Pavel Drmola novým 
členem školské rady 

ZŠ v Majakovského ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní jmenovala ing. Pavla Drmolu členem 
školské rady Základní školy Prostějov, ul. 
Vl. Majakovského 1.

Zřízení KLOKÁNKA

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí informativní zprávu 
o možnostech poskytnutí vhodného objek-
tu pro FOD – občanské sdružení na pomoc 
opuštěným, týraným a zanedbávaným 
dětem za účelem zřízení tzv. KLOKÁN-
KA.

Rekonstrukce ulice 
Mánesova

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí informaci o ukon-
čení technické přípravy investiční akce 
„Rekonstrukce ulice Mánesova“.

Současně uložila ing. Antonínu Zajíčko-
vi, vedoucímu odboru rozvoje a investic,  
zahájit v koordinaci s VaK Prostějov práce 
v uceleném rozsahu v objemu fi nančních 
prostředků schválených pro rok 2007.  

Veřejná fi nanční podpora 
- Nadace okřídlené kolo

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova ve 
výši 30 000 Kč NADACI OKŘÍDLENÉ 
KOLO, Kojetínská 56/3036, Přerov, na 
úhradu nákladů spojených se zlepšením 
technického stavu historické památky 

(pomníku), včetně úpravy odborného 
popisu pro veřejnost.

Veřejná fi nanční podpora reprezen-
tantovi ČR v silniční cyklistice 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné fi nanční podpory 
z rozpočtu města Prostějova ve výši 40 000 
Kč Martinu Marešovi, t. č. bytem Prostějov, 
(člen české reprezentace v silniční cyklistice). 
Veřejná fi nanční podpora bude použita na 
soustředění - přípravu na sezónu 2008.

Projekty regenerace sídliště
E. Beneše a sídliště v Dolní ulici

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

1. projekt regenerace panelového sídliš-
tě E. Beneše,

2. projekt regenerace panelového sídliš-
tě ul. Dolní.

Dovybavení Sportcentra 

Rada města Prostějova po projednání 
schváílila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
20 (školství a kultura) o 514 tisíc Kč na 
dovybavení posilovny, šaten a klubové 
místnosti  ve Sportcentru DDM Prostě-
jov a současně se o stejnou částku snižu-
je rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Odstranění hřiště v ulici J. Suka 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 250 tisíc Kč na 
odstranění hřiště v ulici J. Suka a součas-
ně se o stejnou částku snižuje rezerva pro 
rozpočtová opatření Rady města Prostě-
jova. 

 Kanalizace v Olympijské ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
uložila Ing. Antonínu Zajíčkovi, vedou-
címu odboru rozvoje a investic, zařadit 
investiční akci „Kanalizace Olympijská 
ulice“ do návrhu rozpočtu města Prostějo-
va na rok 2008.

Horolezecká stěna v základní škole 
v ulici Dr. Horáka 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 600 tisíc Kč na horo-
lezeckou stěnu v základní škole v ulici 
Dr. Horáka a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova.

Sociální zařízení na velodromu 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 120 tisíc Kč na soci-
ální zařízení na velodromu a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Úsporná opatření - zámek, park

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(rozvoj a investice) o 1 500 000 Kč na 
projektovou dokumentaci energetická 
úsporná opatření, využití zámku, městský 
park a současně se o stejnou částku snižu-
je rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova.

Vyhlášené 
pronájmy

Záměr pronájmu nebytových 
prostor v DPS Fanderlíkova 393/38

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 16,87m2 v domě 
s pečovatelskou službou ve Fanderlíkově 
ulici č.393/38 v Prostějově, a to za těchto 
podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního 
řízení (forma obálkové metody),

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné 
s infl ační doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve 
výši 500 Kč v pokladně Domovní správy Pro-
stějov, s. r. o., Křížkovského 36/7, Prostějov.

Záměr pronájmu nebytových 
prostor – HŽP Aréna Prostějov

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu nebytových pro-
stor o celkové rozloze cca 28 m2 v HŽP 
Aréně Prostějov, U Stadionu č. p. 4452, pří-
mému zájemci, Martinu Tomigovi, bytem 
Prostějov, a to za těchto podmínek:

- za účelem provozování rychlého 
občerstvení,

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

 Záměr pronájmu parkovacího 
stání – DPS Hacarova 4343/2

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr pronájmu parkovacího 
místa v suterénu domu s pečovatelskou 
službou v Hacarově ulici č. 4343/2 v Pros-
tějově, a to za těchto podmínek:

- s předností pronájmu nájemníkům 
DPS v Hacarově a Polišenského ulici 
v Prostějově,

- za nabídnuté roční nájemné v mini-
mální výši 6 500 Kč s infl ační doložkou,

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

Řešení majetkoprávních vztahů 
(městský park)

Rada města Prostějova po projedná-
ní vzala na vědomí informaci o řešení 
majetkoprávních vztahů v rámci výstav-
by městského parku s tím, že ing. Grepl 
bude nadále pokračovat v jednání o prode-
ji,  příadně pronájmu pozemků za účelem 
výstavby městského parku.

Výpůjčka pozemku Tenisovému 
klubu na nafukovací tenisovou halu

Rada města Prostějova po projednání 
vyhlásila záměr výpůjčky části pozemku 
p. č. 6055/119 - ostatní plocha v k. ú. Pros-
tějov o výměře 700 m2 Tenisovému klubu 
Prostějov, se sídlem Prostějov, Sportovní 
1, za účelem umístění a provozování nafu-
kovací tenisové haly s tím, že výpůjčka 
bude sjednána na dobu určitou 20 let.

Návrh pravidel prodeje 
bytových domů

Rada města Prostějova po projednání vza-
la na vědomí návrh pravidel prodeje byto-
vých domů ve vlastnictví města Prostějova.

Dohody o partnerství mezi městem 
Prostějovem a ČSOP, RS IRIS

Rada města Prostějova po projednání 
schválila v rámci realizace projektu Zdra-
vé město a místní Agendy 21 a postupu 
dle ofi ciální sady Kritérií místní Agendy 
21 dohodu o partnerství mezi městem Pro-
stějovem a Českým svazem ochránců pří-
rody, regionálním sdružením IRIS.

Sledování Společných evropských 
indikátorů v Prostějově

Rada města Prostějova po projednání 
schválila v rámci realizace projektu Zdra-
vé město a místní Agendy 21 a postupu dle 
ofi ciální sady Kritérií místní Agendy 21:

a) dohodu o partnerství s Týmovou 
iniciativou pro místní udržitelný rozvoj 
(TIMUR),

b) sledování A1 – Spokojenost občanů 
s místním společenstvím indikátoru ze 
sady Společných evropských indikátorů.

Připojení města Prostějova 
k Evropskému 

dni bez aut - 22. září 2007 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila v rámci realizace projektu Zdra-
vé město a místní Agendy 21 a postupu dle 
ofi ciální sady Kritérií místní Agendy 21 
připojení města Prostějova k Evropskému 
dni bez aut - 22. září 2007.

Současně pověřila starostu města 
Ing. Jana Tesaře podpisem Charty 2007 
k Evropskému dni bez aut.

Smlouvy o projednávání přestupků

Rada města Prostějova po projednání 
souhlasila s uzavřením veřejnoprávních 
smluv o zajišťování výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání pře-
stupků dle přílohy na dobu určitou do 
30. 6. 2011 mezi městem Prostějovem 
a obcemi Buková a Zdětín.

Usnesení z 19. schůze Rady města Prostějova konané dne 28. 8. 2007

Blokové čištění města bude probíhat 
podle harmonogramu vždy od 7.30 do 14 
hodin, a to až do konce listopadu 2007. 

Jednotlivé čištěné bloky jsou minimálně 
týden dopředu označeny značkou zákaz 
stání, resp. značkami „Začátek zóny se 
zákazem stání“ a „Konec zóny se zákazem 
stání“ s dodatkovou tabulkou, na níž je uve-
deno přesné datum i hodina čištění. Pokud 
majitelé vozidel nebudou zákazovou znač-
ku respektovat a své vozidlo nepřeparkují, 
musejí počítat se sankcemi. 

Čtvrtek 6. září - blok č. 9 - Rejskova, 
Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Hav-
líčkova, Martinákova, Sladkovského, Vol-
fova, Příční, Květná, Sportovní část, Stroj-
nická.

6.  9. - blok č. 9 – Rejskova, Daliborka, 

Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Mar-
tinákova, Sladkovského, Volfova, Příční, 
Květná, Sportovní část, Strojnická.

11.  9. - blok č. 10 – E. Valenty, Vele-
slavínská, vnitroblok Beneše, Krásná, Na 
Výsluní, Sadová, V. Nezvala, vnitroblok 
Beneše parkoviště, zálivka parkoviště, 
chodník od Sladkovského po Valenty.

13. 9.  - blok č. 26 – Vodní, Mlýnská, 
parkoviště Mlýnská, B. Šmerala, B. Šmera-
la parkoviště, Česká, Šlikova, Krátká, Ros-
tislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, 
Brandlova, Kolářovy sady, podél Jungman-
novy, průchod Palackého – Vodní, průchod 
Vodní – Žeranovská.

18. 9. - blok č. 25 – Bulharská, Horá-
ka část, Manhardova, Waitova, Okružní, 
J. Olivetského, Raisova, B. Němcové, Pod 

Záhořím, U Boží muky, vnitroblok Bulhar-
ská, parkoviště Horáka.

20. 9.  - blok č. 24 – Žeranovská vnitro-
blok, Krokova, Brněnská obslužná, Družstev-
ní, Mozartova, Rumunská, Horáka část, Man-
hardova část (slepá), Brněnská II. parkoviště, 
Brněnská vnitroblok, Družstevní vnitroblok, 
Družstevní parkoviště, Mozartova parkoviš-
tě.

25. 9.  - blok č. 23 – Tylova, Libušinka, 
Tetín, Dobrovského od Tylovy, Dobrovské-
ho parkoviště, Tylova u kotelny, Tylova par-
koviště, Libušinka parkoviště, Dobrovského 
vnitroblok (za obchodem).

27. 9. -  blok č. 22 – Jezdecká, Studentská, 
Lidická, Okružní od Brněnské, Okružní par-
koviště, Pešinova, Balbínova, Kazín, Šárka 
od Jezdecké, Dobrovského po Tylovu.

Harmonogram čištění města na září

V sobotu 18. srpna 2007 byli vyhodnoceni následující řidiči osobní dopravy v soutěži 
„Jízda bez nehod“

 Kilián Ľudovít 500 000 km 
 Kouřil Jiří 250 000 km 
 Muzikant Josef 1 250 000 km 

Kilometry bez dopravní nehody dosáhli i následující řidiči nákladní dopravy

 Němec Josef 1 250 000 km 
 Pertl Jan 1 000 000 km 
 Tesař Květoslav 500 000 km 
 Vysloužil Ladislav 1 500 000 km 
 Kyselák Antonín 1 750 000 km 
 Navrátil Miroslav 1 250 000 km 
 Škvír Demeter 1 250 000 km 

Vyhodnocení uvedených řidičů proběhlo v areálu akciové společnosti FTL – First 
Transport Lines, Prostějov, Letecká 8.  Ing. Jaroslav Hanák, prezident a. s.

Vyhodnocení soutěže 
„Jízda bez nehod“


