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Přítomni:
Členové Rady města Prostějova
RNDr. Alena R a š k o v á
Mgr. Ivana H e m e r k o v á
Mgr. Jiří P o s p í š i l
Bc. Pavel S m e t a n a
Mgr. Milada G a l á ř o v á
Ing. Bedřich G r u l i c h
Jana H a l v a d ž i e v o v á
Ing. Jiří P o s p í š i l
Ing. Václav Š m í d

Tajemnice MMPv:

Ing. Blanka V y s l o u ž i l o v á, MBA

Omluveni:
Ing. Zdeněk F i š e r
PaedDr. Jaroslav Š l a m b o r
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Program:
1. Zahájení, schválení programu:
2. Záležitosti komisí rady:
1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 12. 12. 2017
2 Doporučení Komise výstavby z 12. 12. 2017
3. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora
4. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ - zahájení řízení
5. Záležitosti Finančního odboru:
1 Dodatek k Zásadám o poskytování cestovních náhrad členům ZM a zvýšení stravného
6. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 Žádost o souhlas s podáním projektu MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 s finanční spoluúčastí zřizovatele
2 Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a - odpisy
3 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport
4 Dodatek 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Loutkové divadlo STAROST)
5 Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – odpisy
6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu
7. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
8. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s.
2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice
3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov
4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7766 v k.ú. Prostějov
5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 223/31 a p.č. 223/25, oba v k.ú. Domamyslice
6 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov
7 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 960 v k.ú. Vrahovice
8 Schválení prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov
9 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2017
9. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 120 v domě na ul. Fanderlíkova 38
2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 101 v domě na ul. Brněnská 32
3 Schválení záměru změny smlouvy v osobě nájemce č. 122015 o nájmu PSP č. 846 - Kostelecká 17
4 Schválení záměru pronájmu GS č. 734 v domě na ul. Hacarova 2
5 Schválení záměru pronájmu PM č. 528 v domě na Pernštýnské nám 4
10. Bytové záležitosti:
1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města
11. Různé
12. Závěr
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Úvodní slovo:
RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova
- v 11:00 hod. zahájila a dále řídila 96. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně
svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů,
- omluvila Ing. Fišera a PaedDr. Šlambora a sdělila, že později se dostaví Ing. Šmíd,
- navrhla rozšířit program o materiály:
6.4 Dodatek 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Loutkové divadlo STAROST)
6.5 Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – odpisy
6.6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8003:
Rada města Prostějova
schvaluje
program své 96. schůze, konané dne 9. 1. 2018, uvedený na pozvánce, s rozšířením o materiály:
6.4 Dodatek 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Loutkové divadlo STAROST)
6.5 Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – odpisy
6.6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu
pověřuje
Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora, ověřením zápisu.
K bodu 2. Záležitosti komisí rady
Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Šmíd, Mgr. Pospíšil, Mgr. Galářová, Ing. Grulich, Ing. Pospíšil, Mgr.
Hemerková
Předsedající navrhla usnesení a dala o svém návrhu hlasovat.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8004:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
1. doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 12. 12. 2017;
2. doporučení Komise výstavby z 12. 12. 2017.
K bodu 3.1 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora
Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Galářová, Mgr. Pospíšil, Ing. Pospíšil, Mgr. Hemerková
Předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8005:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
10
003419
5169
0100000000000
5.000.000,-(zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na reklamní služby - LHK Jestřábi Prostějov A-team
s.r.o. v I. pololetí roku 2018)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
006409
5901
0700000707100
5.000.000,-(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova)
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K bodu 4.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ - zahájení řízení
Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Pospíšil, Mgr. Pospíšil
Ing. Pospíšil oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem a sdělil, že se nezúčastní hlasování.
Rada ustanovila složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8006:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon);
2. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona s
níže uvedenými hodnoticími kritérii a jejich vahou:
A) výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
s váhou 95 %,
B) garance neprodloužení smluvního termínu realizace stavebních prací při rozšíření díla
o projektem nepředpokládané vícepráce v rozsahu do 10% smluvní ceny díla
s váhou 5 %.
3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ včetně vzoru Smlouvy o dílo
dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;
4. provedení administrace této veřejné zakázky specializovanou společností RPA Tender s.r.o., Brno, IČ
29367107 na základě Příkazní smlouvy;
5. s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 42
zákona ustavení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a ustavení komise pro posouzení a hodnocení
nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.
Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v
uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 9. 1. 2018.
ukládá
Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek potřebnou spolupráci se
společností RPA Tender s.r.o. při administraci veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ v
souladu s Příkazní smlouvou.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT
k. termín: 30. 4. 2018
pověřuje
primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a
alespoň pět náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady
města Prostějova ze dne 9. 1. 2018.
K bodu 5.1 Dodatek k Zásadám o poskytování cestovních náhrad členům ZM a zvýšení stravného
Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8007:
Rada města Prostějova
a) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu s účinností od 1. 3. 2018,
b) r o z h o d l a
o zvýšení stravného poskytnutého zaměstnancům města Prostějova při pracovní cestě o 10% s účinností od 10. 1.
2018.
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K bodu 6.1 Žádost o souhlas s podáním projektu MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 s finanční spoluúčastí
zřizovatele
Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8008:
Rada města Prostějova
souhlasí
- s podáním projektové žádosti o dotaci - Výzvy č. 16/2017 z Národního programu Životní prostředí na
vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková
organizace
- s finanční spoluúčastí statutárního města Prostějova, tj. 15% z celkových způsobilých výdajů dotace v rámci
výzvy č. 16/2017 z Národního programu Životní prostředí.
K bodu 6.2 Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a - odpisy
Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8009:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši Kč 104 532,-- na odpisy
hmotného majetku;
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000020325
104 532,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – odpisy)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0070
006409
5901
0700000707100
104 532,(snížení položky 5901- rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP)
3. úpravu rozpočtu Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a, účtu 551 – odpisy hmotného majetku – navýšení o Kč
104 532,--.
K bodu 6.3 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8010:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000020322
247 750,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO –
oprava rozvodů topení)
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- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
0020
003113
5331
(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO)

UZ

Organizace
0200000000000

O hodnotu v Kč
247 750,-

K bodu 6.4 Dodatek 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Loutkové divadlo STAROST)
Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8011:
Rada města Prostějova
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě (OŠKS/Cás/94–17) o poskytnutí dotace Loutkovému divadlu STAROST, zkušebna
Vápenice 3, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 168, který se týká prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace do
15. 2. 2018 dle přílohy k písemnému materiálu.
K bodu 6.5 Žádost o úpravu rozpočtu MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 – odpisy
Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8012:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši Kč 164 000,-na odpisy hmotného majetku
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000020327
164 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 –
odpisy)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0070
006409
5901
0700000707100
164 000,-(snížení položky 5901- rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP)
3. úpravu rozpočtu Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34, účtu 551 – odpisy hmotného majetku –
navýšení o Kč 164 000,--.
K bodu 6.6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu
Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8013:
Rada města Prostějova
schvaluje
úpravu finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4
- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši + 2 712,-- Kč
- navýšení závazného ukazatele účet 524 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši + 637 Kč
- snížení závazného ukazatele účet 527 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši – 637,-- Kč.
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K bodu 7.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice
Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil
Předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8014:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3631
6121
0600613000000
20 000
Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - VO Kosířská ulice – projektová dokumentace
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
6409
5901
0700000707100
20 000
Snížení pol. 5901 - Rezerva RMP
K bodu 8. 1 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ELEKTROWIN a.s.
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8015:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Statutárním městem Prostějov
a společností ELEKTROWIN a.s., IČ: 27257843, se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, za podmínek dle dodatku
uvedeného v příloze písemného materiálu.
K bodu 8.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8016:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr prodeje části pozemku p.č. 147/1 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře cca 5 m2 (přesná výměra
bude známa po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu za nabídnutou kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 pozemku, tj.
celkem cca 1.500 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 8. 3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4741/1 v k.ú. Prostějov
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková
RNDr. Rašková oznámila v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem a sdělila, že se nezúčastní hlasování.
Předsedající dala hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu.
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8017:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr prodeje části pozemku p.č. 4741/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 325 m2 (přesná výměra
bude známa po zpracování geometrického plánu), za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem kupní
smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s
podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 8. 4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7766 v k.ú. Prostějov
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o var. B návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8018:
Rada města Prostějova
1) n e s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7766 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….., o prodej části pozemku p.č. 7766 – ostatní plocha v k.ú.
Prostějov o výměře cca 30 m2.
K bodu 8. 5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 223/31 a p.č. 223/25, oba v k.ú. Domamyslice
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8019:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr prodeje částí pozemků p.č. 223/31 – zahrada o výměře cca 1 m2 a p.č. 223/25 – orná půda o výměře cca 4
m2 (přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), oba v k.ú. Domamyslice, za
následujících podmínek:
a) z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu za nabídnutou kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 pozemku, tj.
celkem cca 1.500 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 8. 6 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8020:
Rada města Prostějova
schvaluje
v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Dopravní terminál na Floriánském náměstí,
Prostějov“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační
vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení včetně jeho
ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 683/2, p.č. 702, p.č. 703, p.č. 7657/1,
p.č. 7659/2, p.č. 7659/4 a p.č. 7656, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování
geometrického plánu), ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská
2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 040 84 063, za následujících podmínek:
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a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jeho ochranného pásma dle
příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění,
b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 700 Kč navýšenou o daň z přidané
hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na
povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,
d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
K bodu 8. 7 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 960 v k.ú. Vrahovice
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil
Předsedající hlasovat o var. B návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8021:
Rada města Prostějova
nevyhovuje
žádosti ….., o povolení zřízení elektropřípojky NN v rámci stavby: „Bytový dům“ formou zřízení služebnosti
inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat elektropřípojku NN včetně jejího ochranného pásma na
části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 960 v k.ú. Vrahovice.
K bodu 8. 8 Schválení prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 69 v k.ú. Žešov
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8022:
Rada města Prostějova
schvaluje
prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 69 v k.ú.
Žešov (nově pozemky p.č. st. 198 a p.č. 69, oba v k.ú. Žešov) vyplývající z ujednání čl. V. Kupní smlouvy a
smlouvy o zřízení předkupního práva č. 2010/50/116 ze dne 20.05.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako
prodávajícím a ….. jako kupujícím, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.01.2013, Dodatku č. 2 ze dne 27.10.2014 a
Dodatku č. 3 ze dne 05. 01. 2017.
K bodu 8. 9 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2017
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8023:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech
projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu IV. čtvrtletí 2017).
K bodu 9.1 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 120 v domě na ul. Fanderlíkova 38
Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8024:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu nebytového prostoru č. 120 o celkové rozloze 16,87 m2 na Fanderlíkova 393/38 v Prostějově,
č. par. 636, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské
nám. 176/8 v Prostějově.
K bodu 9.2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 101 v domě na ul. Brněnská 32
Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8025:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 na Brněnská 4207/32 v
Prostějově, č. par. 2566/23, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské
nám. 176/8 v Prostějově.
K bodu 9.3 Schválení záměru změny smlouvy v osobě nájemce č. 122015 o nájmu PSP č. 846 - Kostelecká 17
Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8026:
Rada města Prostějova
schvaluje
záměr změny smlouvy v osobě nájemce č. 12/2015 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 846 o celkové rozloze
28,70 m2 v domě na ulici Kostelecká 17 v Prostějově. Tímto se mění osoba nájemce takto:
- původní nájemce: Lesy města Prostějova, s r.o., se sídlem Školní 3643/4, Prostějov, IČO: 25321692
- nový nájemce: Ing. Monika Fabrinská MBA, LL.M., insolvenční správce, se sídlem sídl. Svobody 3506/7, 796 04
Prostějov, IČO: 68070802, DIČ CZ7558073787.
Ostatní podmínky smlouvy č. 12/2015 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 846 zůstávají nezměněny.
K bodu 9.4 Schválení záměru pronájmu GS č. 734 v domě na ul. Hacarova 2
Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8027:
Rada města Prostějova
schvaluje
záměr pronájmu garážového stání č. 734 o celkové rozloze 20,88 m2 v domě na ul. Hacarova 4343/2 v
Prostějově, č. par. 6020/159, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci ….. za těchto podmínek:
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Hacarova 4343/2 v Prostějově
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- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o.,
Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.
K bodu 9.5 Schválení záměru pronájmu PM č. 528 v domě na Pernštýnské nám 4
Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8028:
Rada města Prostějova
schvaluje
záměr pronájmu parkovacího místa č. 528 o celkové rozloze 7 m2 v domě na Pernštýnské nám. 183/4 v
Prostějově, č. par. 252, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci ….. za těchto podmínek:
- pro parkování vozidla ve vlastním užívání
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Pernštýnské nám. 183/4 v Prostějově
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP)
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 500,-Kč s inflační doložkou
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o.,
Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.
K bodu 10.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc.
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8029:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města
Prostějova s níže uvedenými žadateli:
byt o velikosti 0+1 na Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov (bez balkonu) č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č.
10001
- …..
- …..
byt o velikosti 0+1 na Polišenského 4380/1, 796 04 Prostějov (bez balkonu, bezbariérový) č. par. 6020/171, k.ú.
Prostějov, LV č. 10001
- …..
K bodu 10.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města
Písemný materiál předložili: Smetana Pavel, Bc., J. Halvadžievová
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8030:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedeným žadatelem:
byt o velikosti 0+1 na ul. M. Pujmanová 669/10, 798 11 Prostějov (s balkonem) č. par. st. 825, k.ú. Prostějov, LV
č. 10001
- …...
K bodu 11. Různé:
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11.1 Žádost o užití znaku města – oddíl Lukostřelby Prostějov
Písemný materiál předložila: Mgr. Hemerková
Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno
Schváleno usnesení č. 8031:
Rada města Prostějova
souhlasí
s užitím znaku města Prostějova do propozic a plakátu k 28. Mistrovství České republiky v halové lukostřelbě.
Souhlas se uděluje oddílu Lukostřelba Prostějov z. s., Mozartova 13, Prostějov, IČO: 227 12 615 v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a to bezúplatně.
K bodu 12. Závěr
RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 96. schůze rady byl vyčerpán a ve 12:50
hod. jednání ukončila.

RNDr. Alena R a š k o v á
primátorka města Prostějova

Mgr. Jiří P o s p í š i l
náměstek primátorky

Prostějov 9. 1. 2018
Zapsala: Věra Krejčí
(Pozn. zapisovatelky: Záznam hlasování po jménech je na webu nezveřejňovanou přílohou zápisu ze schůze rady.)
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