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Jednací řád 
Zastupitelstva města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo Jednací řád Zastupitelstva 
města Prostějova s účinností od 1. března 
2007 včetně přílohy Volební řád Zastupi-
telstva města Prostějova pro obsazování 
funkcí volbou podle předloženého návr-
hu.

Záležitosti komisí 
Zastupitelstva města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání jmenovalo zástupce Krajského 
úřadu Olomouckého kraje členem Komise 
pro regeneraci městské památkové zóny.

Současně svěřilo komisi pro nákup umě-
leckých děl pravomoc rozhodovat o jed-
notlivých nákupech uměleckých děl do 
výše fi nančních prostředků schválených 
v rozpočtu města Prostějova na příslušný 
rok pro tento účel.

Místní poplatek za užívání
veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 6/2005 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.

Místní poplatek ze psů

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vydalo obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 7/2005 o místním poplatku ze psů.

Změny zásad poskytování 
veřejné fi nanční podpory

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo změnu Zásad poskytová-
ní veřejné fi nanční podpory takto:

1. V článku 5, odstavci 2 se vypouští 

poslední věta: „Výjimkou je poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení, které se 
řídí právním předpisem města Prostějo-
va“.

2. V článku 5, odstavci 6 se vypouští 
poslední věta „Jedná-li se o půjčku z Fon-
du rozvoje bydlení, je uzavírána Smlouva 
o půjčce podle § 657 a 658 občanského 
zákoníku, jejíž náležitosti jsou stanoveny 
právním předpisem města Prostějova“.

Poskytnutí veřejné fi nanční podpory

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo poskytnutí veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města Prostě-
jova na rok 2007

1. ve výši 6 000 000 Kč HK Jestřábům 
Prostějov o. s., Ke Stadionu 1, na proná-
jem ledové plochy a nebytových prostor, 
na dopravu, rozhodčí, výstroj a výzbroj, 
na turnaje žáků a mládeže, odměny, nákla-
dy spojené se sportovní činností a chodem 
klubu,

2. ve výši 6 000 000 Kč BK Prostě-
jov, Za Kosteleckou 51, na činnost klubu 
(sportovní vybavení, výzbroj a výstroj, 
cestovné, stravné, ubytování, rekondiční 
a rehabilitační služby, soustředění, pitný 
režim, rozhodčí, výchovné, poplatky ČBF 
a startovné, ceny, propagační materiál, 
plakáty, tiskoviny, foto, nájemné a pro-
nájmy, náklady na trenéry, náklady na 
tělovýchovné projekty a služby) a další 
provozní náklady spojené se sportovní 
činností a chodem klubu,

3. ve výši 1 000 000 Kč Dělnické tělo-
cvičné jednotě Prostějov, Netušilova 7, 
na startovné, dopravu, stravné, ubytová-
ní, sportovní výstroj boxerů, podpůrnou 
výživu, rehabilitaci, propagační  materiály 
a výchovné, soustředění boxerů, posilova-
cí nářadí,

4. ve výši 1 500 000 Kč Občanskému 
sdružení sociální pomoci Prostějov, 
Určická 101, na  zajištění provozních 
a mzdových nákladů Azylového centra,

5. ve výši 100 000 Kč Českému svazu 
ochránců přírody, základní organizaci 
Hloučela, Husovo nám. 67, na realiza-
ci další části projektu - Výchova lesních 
porostů v biokoridoru Hloučela pro zajiš-
tění všech funkcí lesa.

Majetková účast města Prostějova 
v obchodní společnosti 

MI PRO STAV s. r. o.

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo peněžitý vklad města 
Prostějova do obchodní společnosti MI 
PRO STAV s. r. o., se sídlem Prostějov, 
Vápenice 17, ve výši 26 300 000 Kč, kte-
rým město Prostějov získá obchodní podíl 
a tomu odpovídající rozhodovací (hlaso-
vací) práva odpovídající 56 % základního 
kapitálu obchodní společnosti MI PRO 
STAV s. r. o.

Mimořádné zastupitelstvo 
za účelem projednání poskytnutí 

veřejné fi nanční podpory 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání doporučilo Ing. Janu Tesařovi, sta-
rostovi města, svolat mimořádné zasedání 
Zastupitelstva města Prostějova v měsíci 
březnu za účelem projednání poskytnutí 
veřejné fi nanční podpory.

Zpráva o činnosti Městské policie 
Prostějov za rok 2006

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo Zprávu o výsledku 
činnosti Městské policie Prostějov za rok 
2006.

Program prevence kriminality 
Partnerství 2007

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo Program prevence kri-
minality ve městě Prostějově Partnerství 
2007.

Příspěvek na obnovu 
kulturních památek 

z rozpočtu města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí příspěvků 

na obnovu kulturních památek v rámci 
Programu regenerace městské památkové 
zóny Prostějov v roce 2007 (podíl města na 
obnově kulturních památek v „Programu 
regenerace MPR a MPZ ČR dle usnesení 
vlády č. 209/92 na rok 2007“).

 
Objekt: kostel Povýšení sv. Kříže, vlast-
ník/správce: Římskokatolická farnost 
Povýšení sv. Kříže Prostějov, druh prací: 
konzervace, oprava a nátěr fasády, příspě-
vek města: 120 tisíc Kč.

 
Objekt: Národní dům, vlastník/správce: 
Město Prostějov, druh prací: restaurování 
štukové výzdoby v restauraci a vstupní 
části do restaurace, restaurování reliéfu 
v restauraci, příspěvek města: v rozpočtu 
města. 

 
Objekt: dům Sv. Čecha 6, vlastník/správ-
ce: ing. Ochmanová, druh prací: obnova 
střechy – druhá polovina, příspěvek měs-
ta: 100 tisíc Kč. 

 

Prodej akcií České spořitelny 
za více než 50 milionů korun

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo:

1. rozpočtové opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet příjmů v kapitole 70 (fi nanč-
ní odbor) o 50 505 000 Kč získaných pro-
dejem 77 700 kusů prioritních akcií České 
spořitelny, a. s.,

2. převod fi nančních zdrojů získaných 
prodejem 77 700 kusů prioritních akcií 
České spořitelny, a. s. do Fondu strategic-
kého rozvoje.

Prodej pozemků na výstavbu 
polyfunkčního domu 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo prodej části pozemku 
p. č. 144/4 - ostatní plocha v k. ú. Prostě-
jov o výměře cca 40 m2 (přesná výměra 
bude známa po zpracování geometrického 
plánu) a pozemku p. č. 146 - zastavěná 
plocha, zbořeniště, o výměře 183 m2, v k. 
ú Prostějov, doc. PhDr. Evženu Řehulkovi 
CSc., bytem Brno, a to za následujících 
podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle 
znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 
5 000 Kč/m2, tzn. celkem cca 1 115 000 
Kč, a bude zaplacena před podpisem kup-
ní smlouvy, 

- kupující bude povinen provést výstav-
bu polyfunkčního domu na převáděných 
pozemcích včetně vydání kolaudačního 
souhlasu do 3 let ode dne vkladu práv 
dle kupní smlouvy do katastru nemovi-
tostí (v případě archeologického nálezu 
a nutnosti provedení výzkumu bude lhů-
ta přiměřeně prodloužena); pro případ 
nedodržení této podmínky bude v kupní 
smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 
50 000 Kč za každý měsíc prodlení a v pří-
padě, že stavba nebude v daném termínu 
vůbec zahájena, možnost města Prostějova 
odstoupit od smlouvy, 

- v kupní smlouvě bude zřízeno věc-
né předkupní právo města Prostějova 

k převáděným pozemkům do doby vydá-
ní kolaudačního souhlasu, kterým bude 
povoleno užívání polyfunkčního domu na 
převáděných pozemcích, 

- kupní smlouva bude uzavřena po 
nabytí právní moci stavebního povolení 
na výstavbu polyfunkčního domu na části 
pozemku p. č. 144/4 a pozemku p. č. 146, 
oba v k. ú. Prostějov; do nabytí právní moci 
stavebního povolení bude uzavřena mezi 
městem Prostějovem a budoucím kupují-
cím smlouva o budoucí kupní smlouvě na 
převod části pozemku p. č. 144/4 a pozem-
ku p. č. 146, oba v k. ú. Prostějov,

- náklady spojené s vypracováním geo-
metrického plánu, znaleckého posudku 
a správní poplatek spojený s podáním 
návrhu na povolení vkladu práv do katast-
ru nemovitostí uhradí kupující.

Schválení prodeje pozemků 
společnosti ALORA 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo prodej pozemků p. č. 
7452/6 - ost. plocha o výměře 1 205 m2, 
p. č. 7472/15 - ost. plocha o výměře 2 217 
m2 a p. č. 7472/16 - ost. plocha o výměře 
26 m2, vše v k. ú. Prostějov, spol. ALORA, 
s. r. o., se sídlem Vrahovická 14 - 16, Pro-
stějov, a to za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle 
znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve 
výši 100 Kč/m2, tj. celkem 344 800 Kč,

- kupní cena bude v plné výši uhrazena 
před podpisem kupní smlouvy, 

- náklady spojené s vypracováním zna-
leckého posudku a správní poplatek spo-
jený  podáním návrhu na povolení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitos-
tí uhradí kupující.

Zřízení pracovní skupiny pro řešení 
problematiky systému parkování 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání zřídilo pracovní skupinu pro 
řešení problematiky systému parkování 
ve městě ve složení Mgr. Vlastimil Uchy-
til, Jiří Svatoš, František Lizna, Bc. Alois 
Mačák, Ing. Jiří Pospíšil, Pavel Smetana, 
Ing. Jan Navrátil, MUDr. Marie Marso-
vá, Ing. Jaroslav Čížek, PaedDr. Jaroslav 
Šlambor, JUDr. Josef Augustin.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 4. zasedání 20. 2. 2007 mimo jiné schválilo: 

Městská policie Prostějov 
v rámci zapojení města Prostějova  

do projektu „Zdravé město“ vyhlašuje 

literární soutěž pro žáky  7. tříd základních škol 
v rámci „Evropského dne bez aut“.

Zašlete nám do konce měsíce března 2007 své literární práce  (volný slohový útvar)  na téma:

Chováme se podle dopravních předpisů?
Práce musí obsahovat: jméno a příjmení autora, název školy a třídu.

Nejlepší autoři budou vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami při příležitosti „Dne bez aut“ v září 2007.

Složení komise: 
Mgr. Vlastimil Uchytil – místostarosta města Prostějova
PhDr. Václav Kolář – ředitel RG a ZŠ města Prostějova 
Mgr. Martin Mokroš – středoškolský profesor 
Bc. Jan Nagy – ředitel Městské policie Prostějov
Ing. Petra Mejzlíková – koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Literární práce je možné zasílat:
- poštou na adresu: Městská policie, Havlíčkova 2 - 4, Prostějov
- e-mailem: prevence@mestopv.cz  nebo petra.mejzlikova@mestopv.cz 
nebo předat osobně ve služebně Městské policie, Havlíčkova 2 - 4, Prostějov, II. patro (nepřetržitý provoz). 

Obálku nebo předmět zprávy označte heslem „literární soutěž“.

Uzávěrka soutěže je 31. března 2007.

POKRAČOVÁNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY - KERAMIKA
Kdy: v pátek 9. března v 16.00 hodin
Kde: v Kovárně Ekocentra Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov
Druhá část dvoudílné tvořivé dílny pro každého. Tentokrát budeme glazovat a dokon-

čovat výrobky. Pracovní oděv s sebou! Vstup volný.

AKCE NA POMOC PŘÍRODĚ - VYVĚŠOVÁNÍ BUDEK PRO PĚVCE
Kdy: v sobotu 17. března od 9.00 hodin
Kde: sraz na Olomoucké ulici u mostu přes Hloučelu 
Doplnění ptačích budek do biokoridoru Hloučela. Vyvěšovat budeme hotové nové bud-

ky na příznivá místa v biokoridoru, prohlédneme stávající budky (vyčistíme či opravíme) 
a povíme si něco o zvířatech, která budky využívají (nejedná se totiž vždy jen o pěvce).

VERNISÁŽ VÝSTAVY - OBNAŽENÁ ZEMĚ - KÁMEN V KRAJINĚ BRETA-
NĚ, IRSKA A ISLANDU 

Kdy: v úterý 20. března od 16.30 hodin
Kde: v Kovárně Ekocentra Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov
Fotografi e MUDr. Jana Smékala velmi citlivě a poeticky zachycují přírodní motivy, 

tentokrát přírodu neživou - skály a kameny. Výstava potrvá do 30. dubna.

PŘEDNÁŠKA - PŘÍRODOU USSURIJSKÉ TAJGY (ANEB PO STOPÁCH 
TYGRŮ) 

Kdy: ve středu 21. března od 17.30 hodin
Kde: v Kovárně Ekocentra Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov
Cesta na ruský Dálný východ nám přiblíží především unikátní oblast ussurijské taj-

gy, ve které se mísí prvky Sibiře a subtropů. Nahlédneme do pohoří Sichote-Alin i na 
pobřeží Japonského moře, cestou navštívíme města Chabarovsk a Nachodka a nemine-
me ani poslední bod transsibiřské magistrály ve Vladivostoku.

Přednášejí: Petra a Eva Součkovi. Doplněno promítáním fotografi í.

ČSOP - Regionální sdružení Iris  582 338 278
Husovo nám. 67  603 298 039
Prostějov  iris@iris.cz
 796 01  www.iris.cz

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris 
Akce na březen 2007


