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čj.        PVMU    160691/2017  10 
SpZn.   KP     64/2017  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 1 příloh:       listů příloh: 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 94. schůze Rady města Prostějova, konané 20. 12. 2017 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 71334: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 94. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 20. 12. 2017, uvedený na pozvánce; 

p o v ě ř u j e  

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.  

 

K bodu 2. Zdravé město Prostějov a MA21 – Vyhlášení dotačního programu na rok 2018 

Schváleno usnesení č. 71335: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

dotační program Zdravého města Prostějova pro rok 2018 pro níže uvedené tematické okruhy a za podmínek 

uvedených v příloze. 

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14.  

Cílem a prioritou dotačního programu je udržitelný rozvoj města Prostějova, jeho životního prostředí, rozvoje a 

podpory podnikání, oblasti bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a dalších, které jsou určeny následujícími 

tematickými okruhy: 

1. Oblast celoživotního vzdělávání 

  2.  Vzdělávání dětí a mládeže 

   3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví 

 4. Škola podporující zdraví 

   5. Prevence v dopravní výchově 

  6. Popularizace vědy 

   7. Ochrana životního prostředí, odpady 

 8. Zdravý pohyb 

   9. Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům 

 10. Den pro podnikatele - zapojení podnik. sféry do aktivit Zdravého města, seminář 

11. Volné téma - S úsměvem jde všechno líp 

  

K bodu 3. Zadávací řízení veřejné zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci 

hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v roce 2018“ - návrh na 

provedení řízení 

Schváleno usnesení č. 71336: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. provedení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s 

názvem „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu 

LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí roku 2018“ v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon); 

 

2. Výzvu k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění a návrh Smlouvy o reklamě mezi LHK 

Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. a statutárním městem Prostějov a dále Odůvodnění použití jednacího řízení bez 

uveřejnění dle návrhu předloženého v příloze; 
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3. oslovení vybraného dodavatele:  

LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.,  

se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, 

IČO: 28931181,  

v tomto jednacím řízení bez uveřejnění;  

 

4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář 

tajemníka Magistrátu města Prostějova a složení skupiny pro jednání s vybraným dodavatelem a posouzení 

nabídky v počtu nejméně tří osob v souladu s § 42 zákona; složení skupiny pro posouzení nabídky je jmenovitě 

uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova ze dne 20. 12. 2017. 

 

u k l á d á 

1. Odboru kancelář primátora zajistit po posouzení a odsouhlasení nabídky pověřenou skupinou sjednání 

Smlouvy o reklamě pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK 

Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí roku 2018; 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 15. 1. 2018 

2. Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné 

zakázky „Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu 

LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí roku 2018“ s použitím výše zmíněné Výzvy k jednání a podání 

nabídky a vzoru Smlouvy o reklamě.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 1. 2018 

p o v ě ř u j e  

určenou skupinu zástupců zadavatele posouzením a odsouhlasením nabídky společnosti LHK Jestřábi 

Prostějova A-team s.r.o. podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Reklamní služby pro statutární město 

Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí 

roku 2018“. 

 

K bodu 4. Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb 

Schváleno usnesení č. 71337: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190104 20.000 

(zvýšení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví na akci Prostějovská zima – doplnění 

programu Prostějovská zima 2017) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190100 20.000 

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb) 

 

K bodu 5. Rozpočtové opatření kapitoly 11 – správa a zabezpečení 

Schváleno usnesení č. 71338: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e 

1) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 6123 0 0 0110000000000 12.000,00 

Dopravní prostředky - pořízení vozidla 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 3113 0 0 0110000000000 12.000,00 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 

2) vyřazení movitého majetku, vozidla Škoda Felicia combi, r.z. PVH 84-76, a to protiúčtem za nákup nového 

osobního automobilu v souladu se Směrnicí č. 17/2014, která stanovuje postup při vyřazování majetku 

statutárního města Prostějova.  
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K bodu 6. Žádost o užití znaku města – HC REBELS 2017 Prostějov, z.s.  

Schváleno usnesení č. 71339: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s užitím znaku města Prostějova na logu prostějovského hokejového klubu dívek a žen. Souhlas se uděluje 

spolku HC REBELS 2017 Prostějov, z.s., Česká 813/15, Prostějov, IČO: 06495591, v souladu se Zákonem č. 

128/2000 o obcích, a to bezúplatně. 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatření kapitoly 13 – Městská policie 

Schváleno usnesení č. 71340: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. Zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5139   0130000000000 150.000 

Nákup materiálu – přesun na uhrazení dodávky drobného majetku Vápenice 27 (do 2.999,- Kč)  

2. Snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5167   0130000000000 10.000 

Školení a vzdělávání – do konce roku nebude realizováno 

0000000013 005311 5137   013000000000 140.000 

Dlouhodobý hmotný majetek  - přesun položky na nákup vybavení majetku do 2.999 Kč 

 

K bodu 8. Smlouva o clearingu tržeb v zóně 41 Prostějov Integrovaného dopravního systému Olomouckého 

kraje 

Schváleno usnesení č. 71341: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o clearingu tržeb v zóně 41 Prostějov Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 

mezi statutárním městem Prostějovem, Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, 

p.o. a dopravci, uvedenými ve smlouvě. 

 

K bodu 9. Žádost o revokaci usnesení a úpravu finančního plánu MŠ Smetanova 

Schváleno usnesení č. 71342: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e 

úpravu finančního plánu Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace 

- navýšení závazného ukazatele 602 – výnosy z činnosti o částku Kč + 19 040,--  

- navýšení závazného ukazatele 524 – zákonné a jiné sociální pojištění o částku Kč + 18 760,-- 

- navýšení závazného ukazatele 527 – zákonné a jiné sociální náklady o částku Kč + 280,--; 

 

s c h v a l u j e 

úpravu finančního plánu Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace 

- navýšení závazného ukazatele 521 – mzdové náklady o částku Kč + 14 000,-- 

- navýšení závazného ukazatele 524 – zákonné a jiné sociální pojištění o částku Kč + 4 760,-- 

- navýšení závazného ukazatele 527 – zákonné a jiné sociální náklady o částku Kč + 280,--. 

 

K bodu 10. Žádost ZŠ a MŠ Palackého o souhlas s nabytím majetku 

Schváleno usnesení č. 71343: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2017 do vlastnictví Základní školy a 

mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14. 
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K bodu 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků města v kú Prostějov v souvislosti se stavbou Řešení zástavby 

lokality Josefa Lady 

Schváleno usnesení č. 71344: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat inženýrské sítě (vedení VN, vedení 

NN, sdělovací vedení, veřejné osvětlení, vodovod, dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci) včetně jejich 

ochranných pásem na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 7630/1, p.č. 7629/1, p.č. 6026/2, 

p.č. 6034/1, p.č. 6026/3 a p.č. 6032/16, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po zpracování 

geometrických plánů), ve prospěch pozemku p.č. 6032/1 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví …..,  nebo správců 

jednotlivých inženýrských sítí, za následujících podmínek: 

a) služebnost bude vymezena geometrickými plány v rozsahu vedení inženýrských sítí a jejich ochranných 

pásem dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem 

navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,  

c) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckého posudku a správní poplatek spojený 

s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí nebude 

hradit Statutární město Prostějov,  

d) do zaměření služebnosti geometrickými plány bude mezi Statutárním městem Prostějovem a vlastníkem 

pozemku p.č. 6032/1 v k.ú. Prostějov nebo správci inženýrských sítí uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene,  

2. uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby komunikace (včetně smíšené stezky pro chodce a 

cyklisty a přechodového ostrůvku) mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem pozemků p.č. 

5983/1, p.č. 6034/1, p.č. 6034/2, p.č. 6026/2, p.č. 7629/1 a p.č. 7630/1, vše v k.ú. Prostějov, a ….., jako 

investorem stavby komunikace (včetně smíšené stezky pro chodce a cyklisty a přechodového ostrůvku) na 

částech výše uvedených pozemků za následujících podmínek: 

a) souhlas bude udělen bezúplatně, 

b) stavba komunikace (včetně smíšené stezky pro chodce a cyklisty a přechodového ostrůvku) bude 

provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, 

c) stavba komunikace (včetně stezky pro chodce a cyklisty a přechodového ostrůvku) na předmětných 

částech pozemků Statutárního města Prostějova bude vybudována nákladem investora bez pozdějších 

nároků na úhradu nákladů takto vynaložených, 

d) investor bude provádět údržbu a opravy komunikace (včetně smíšené stezky pro chodce a cyklisty a 

přechodového ostrůvku) umístěné na pozemcích Statutárního města Prostějova, 

e) v případě, že stavba komunikace (včetně stezky pro chodce a cyklisty a přechodového ostrůvku) nebude 

dokončena (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) v termínu do 31.12.2020, bude Statutární město 

Prostějov oprávněno od smlouvy odstoupit, 

f) v případě změny vlastnictví stavby komunikace (včetně stezky pro chodce a cyklisty a přechodového 

ostrůvku) umístěné na předmětných částech pozemků Statutárního města Prostějova přejdou práva a 

povinnosti investora na nového vlastníka stavby komunikace (včetně stezky pro chodce a cyklisty a 

přechodového ostrůvku). 

 

K bodu 12. Revokace části usnesení č. 71008 z 86. schůze rady města ze dne 17. 10. 2017 – změna finančního 

plánu ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 

Schváleno usnesení č. 71345: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e  

část usnesení č. 71008, týkající se úpravy finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova 

ul. 4 z důvodu technického zhodnocení budovy a doúčtování odpisů (zateplení budova Erbenova ul., předáno 16. 

8. 2017) - navýšení závazného ukazatele 672 ve výši Kč 17 682,--. 

 

 

 



 

Strana 5 z 5 

 

K bodu 13. Žádost fy Toray Textiles Central Europe, s. r. o. o umožnění výsadby aleje na území města 

Prostějova (ústní zpráva Mgr. Hemerkové) 

Schváleno usnesení č. 71346: 

Rada města Prostějova 

u k l á d á 

vedoucímu Odboru správy a údržby majetku města, předložit na schůzi rady návrh vhodné lokality pro výsadbu 

aleje dle žádosti fy Toray Textiles Central Europe, s. r. o. o umožnění výsadby aleje na území města Prostějova. 

     odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM 

     k. termín: 23. 1. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Alena   R a š k o v á      Ing. Zdeněk   F i š e r 

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 20. 12. 2017 

Zpracovala: Věra Krejčí 

 


