
Strana 1 z 26 

 

 S00AX02A1PUN 

*S00AX02A1PUN* 
čj.        PVMU      7947/2018  10 
SpZn.   KP      8/2018  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 26 příloh:       listů příloh: 

 

 

 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  PROSTĚJOV 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Z á p i s 

z 97. schůze Rady města Prostějova,  

konané 23. 1. 2018 

v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prostějov 23. 1. 2018 

 



Strana 2 z 26 
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Členové Rady města Prostějova 

 

   RNDr. Alena   R a š k o v á 

 

   Ing. Zdeněk   F i š e r 

 

   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 

 

PaedDr. Jaroslav   Š l a m b o r 

 

   Mgr. Milada   G a l á ř o v á 

 

   Ing. Bedřich   G r u l i c h 

 

   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 

 

Přizváni: 

   Ing. Radim   C a r d a 

   Mgr. Alexandra   K l í m k o v á 

 

Omluvena: 

   Jana   H a l v a d ž i e v o v á 

 

 



Strana 3 z 26 

 

P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23. 1. 2018 

3. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2018 

4. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2017 

5. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve Statutárním městě Prostějov za rok 

2017 

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

1 Informace k petici občanů proti výstavbě bytového domu 

2 Schválení Smlouvy o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu 

3 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský masopust“ pořádaný na 

nám. T. G. Masaryka 

4 Pamětní deska Neznámého čtenáře pro Městskou knihovnu 

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (vstupní prohlídky) 

2 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (změna katalogu prací) 

3 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (změna organizační struktury MMPv) – staženo z programu 

8. Záležitosti Finančního odboru: 

1 ROZOP kapitoly 70 – Finanční a 14 – Kancelář tajemníka 

2 ROZOP kapitoly 70 – Finanční a 60 – Rozvoj a investice 

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení: 

 1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

1 Projekt prevence kriminality 2018 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 50% podílu 

z celkové ceny realizovaného projektu v případě obdržení dotace a pověření manažera prevence kriminality 

k vyplnění a odeslání Žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2018 OlK 

 

2 Projekty prevence kriminality 2018, spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu 

z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace a pověření manažera prevence 

kriminality k vyplnění a odeslání Žádostí o dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 

 

3 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci 

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

2 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 2017 

3 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací 

4 Splnění uložených opatření zřízenými příspěvkovými organizacemi 

5 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Melantrichova 

6 Žádost o schválení čerpání FI Sportcentra - DDM na víceúčelovou terasu 

7 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ J. Železného) 

8 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (nařízení odvodu) 

9 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (ZŠ E. Valenty) 

10 Žádost o souhlas s realizací a udržitelností projektu vybudování zahrad v přírodním stylu v mateřských 

školách 

12. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 „Cyklistická stezka v ulici Okružní v Prostějově – I., II. a III. etapa“ – Smlouva o právu provést stavbu a 

smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND) 

3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky) 

4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Komunikace v ul. P. Jilemnického - PD) 

5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov, oprava části ležaté kanalizace-PD) 

6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty, oprava sprchových kabinek - PD) 

13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 Informace ve věci Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010 

2 Návrh postupu řešení - nájemné střední školy 

3 Návrh stanoviska k územnímu řízení - Galerie Prostějov 

4 Revokace usnesení RMP č. 71119 ze dne 14. 11. 2017 

5 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2018 o míru inflace 
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6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Krasice 

7 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7771 v k.ú. Prostějov 

8 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7792 v k.ú. Prostějov  

9 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7792 v k.ú. Prostějov  

10 Ukončení Nájemní smlouvy č.2003/16/414 ze dne 7. 1. 2004 dohodou 

11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov 

12 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7769 k.ú. Prostějov 

13 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 7790 a p.č. 7791/1, oba v k.ú. Prostějov 

14 Výkup pozemku st.p.č. 422 včetně stavby č.p. 326 a pozemku p.č. 769/1, oba v k.ú. Vrahovice 

15 Výkup části pozemku p.č. 6484/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

16 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 7748, p.č. 7738 a p.č. 7736, vše v k.ú. Prostějov 

17 Žádost firmy Toray Textiles Central Europe, s. r. o. - výsadba aleje 

18 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města 

14. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.: 

1 Finanční spoluúčast statutárního města Prostějova 

2 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 802 v domě na ul. Polišenského 3 

3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 203 na sídlišti Svobody č. 53, pavilon II 

15. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

16. Různé 

 1 Vyhlášení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017 

17. 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 97. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, omluvila J. Halvadžievovou a z části jednání Mgr. 

Pospíšila 

- navrhla změnu pořadí materiálů v rámci záležitostí Odboru správy a údržby majetku města tak, že původní materiál 

13.2 bude zařazen jako 13.3 a původní materiál 13.3 bude zařazen jako 13.2, 

- navrhla stáhnout z programu materiál 7. 3 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (změna organizační struktury 

MMPv)  rozšířit program o dodatečné materiály 

6.3 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský masopust“ pořádaný 

na nám  T. G. Masaryka  

6.4 Pamětní deska Neznámého čtenáře pro Městskou knihovnu 

11.10 Žádost o souhlas s realizací a udržitelností projektu vybudování zahrad v přírodním stylu Mateřská škola 

Prostějov, ul. Šárka 4a, Mateřská škola Prostějov, ul. Moravská 30, příspěvková organizace, Mateřská škola 

Prostějov, ul. Rumunská ul. 23, příspěvková organizace a Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 

 

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. 8032: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 97. schůze, konané dne 23. 1.  2018, uvedený na pozvánce se změnou pořadí materiálů v rámci 

záležitostí Odboru správy a údržby majetku města tak, že původní materiál 13.2 bude zařazen jako 13.3 a 

původní materiál 13.3 bude zařazen jako 13.2, 

- s tím, že z programu je stažen materiál 7. 3 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (změna organizační 

struktury MMPv), 

- s rozšířením o materiály: 

6.3 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský masopust“ 

pořádaný na nám. T. G. Masaryka  

6.4 Pamětní deska Neznámého čtenáře pro Městskou knihovnu 

11.10 Žádost o souhlas s realizací a udržitelností projektu vybudování zahrad v přírodním stylu 

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, Mateřská škola Prostějov, ul. Moravská 30, příspěvková 

organizace, Mateřská škola Prostějov, ul. Rumunská ul. 23, příspěvková organizace a Základní škola 

Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23. 1. 2018 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Fišer, Mgr. Galářová 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8033: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 23. 1. 2018 dle písemného materiálu bez připomínek, 

u k l á d á 

Odboru správy a údržby majetku města, dojednat při povolování výkopových prací následnou opravu terénu 

v celém rozsahu komunikace pro pěší. 

odpovídá: Mgr. Vojtek, vedoucí OSÚMM 

k. termíny: 30. 6. a 31. 12. přísl. roku 
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K bodu  3. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2018 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

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. 8034: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í  

s obsahem Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2018.  

 

 

K bodu  4. Jmenování pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2017 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: Mgr. Hemerková, Mgr. Galářová, RNDr. Rašková 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8035: 

Rada města Prostějova   

j m e n u j e 

pracovní skupinu pro udělení Cen města Prostějova 2017 ve složení: 

předsedkyně:  RNDr. Alena Rašková, primátorka 

členové:   Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek 

   Mgr. Ivana Hemerková, náměstkyně 

   Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek 

   Bc. Pavel Smetana, náměstek 

   PaedDr. Jaroslav Šlambor, uvolněný člen rady 

   Miroslav Pišťák, člen zastupitelstva, pověřený řízením Městské policie Prostějov 

   Mgr. Milada Galářová, členka rady města 

tajemnice:  RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí Odboru kancelář primátora. 

 

 

K bodu  5. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve Statutárním městě 

Prostějov za rok 2017 

Písemný materiál předložil: Pišťák Miroslav 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Galářová 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8036: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného 

pořádku ve Statutárním městě Prostějov za rok 2017. 

 

 

K bodu  6.1 Informace k petici občanů proti výstavbě bytového domu 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8037: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace obsažené v petici občanů proti výstavbě bytového domu na ulici Prešovská a stanoviska Stavebního 

úřadu a Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova. 
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K bodu  6.2 Schválení Smlouvy o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: Mgr. Hemerková, Ing. Vysloužilová, MBA 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8038: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e  

Smlouvu o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov uzavřenou dle § 

2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou písemného 

materiálu. 

 

 

K bodu  6.3 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský masopust“ 

pořádaný na nám  T. G. Masaryka  

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

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. 8039: 

Rada města Prostějova  

u d ě l u j e 

podle obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, obecně 

závazné vyhlášky č. 4/2011, obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 výjimku 

statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, dne 10. 2. 2017 při pořádání 

akce „ Prostějovský masopust“ od 10.00 do16.00 hod.  

 

 

K bodu  6.4 Pamětní deska Neznámého čtenáře pro Městskou knihovnu 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

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. 8040: 

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 

10 003326 6127   0100000000001 290.400,-- 

(zvýšení položky kulturní předměty – pořízení pamětní desky) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 290.400,-- 

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova) 

 

 

K bodu  7. 1 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (vstupní prohlídky) 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

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. 8041: 

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 

0000000014 6171 5169   0140000000000 25.000,-- 

Navýšení položky nákup ostatních služeb – vstupní lékařské prohlídky  

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 6409  5901   0700000707100 25.000,-- 

Snížení rezervy RMP pro ROZOP 

 

 

K bodu  7. 2 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (změna katalogu prací) 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, 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. 8042: 

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 

0000000014 6171 5011   0140000000000 1.120.000,-- 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – změna platových tříd (37 zaměstnanců) 

0000000014 6171 5031   0140000000000 280.000,-- 

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – změna platových tříd 

0000000014 6171 5032   0140000000000 101.000,-- 

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – změna platových tříd 

0000000014 6171 5038   0140000000000  4.000,-- 

Povinné pojistné na úrazové pojištění – změna platových tříd 

2.  snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 6409 5901   0700000707100  1.505.000,----- 

Snížení rezervy RMP pro ROZOP 

 

 

K bodu  8. 1 ROZOP kapitoly 70 – Finanční a 14 – Kancelář tajemníka 

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. 8043: 

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 

 0014 6409 5166   0140000000000 500 000 

 Konzultační, poradenské a právní služby 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 6409 5166   0700000708100 500 000 
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 Konzultační, poradenské a právní služby 

 

 

K bodu  8. 2 ROZOP kapitoly 70 – Finanční a 60 – Rozvoj a investice 

Písemný materiál předložili: Carda Radim, Ing., Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Carda 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8044: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 1 457 833,39 

 Fond rezerv a rozvoje 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 6409 5901   0700000709001 153 353,49 

 Zvýšení pol. 5901 – nespecifické rezervy - OV Vrahovice, Čechůvky (participace) 

 0070 6409 5901   0700000709002 304 479,90 

 Zvýšení pol. 5901 – nespecifické rezervy  - OV Čechovice, Domamyslice, Krasice (participace) 

 0070 6409 5901   0700000709003 1 000 000,00 

 Zvýšení pol. 5901 – nespecifické rezervy – OV Žešov (participace) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 6409 5901   0700000709001 153 353,49 

 Snížení pol. 5901 – nespecifické rezervy - OV Vrahovice, Čechůvky (participace) 

 0070 6409 5901   0700000709003 1 000 000,00 

 Snížení pol. 5901 – nespecifické rezervy - OV Žešov (participace) 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060     0600000709001 153 353,49 

 Osadní výbor Vrahovice, Čechůvky – rezerva (participace) 

 0060     0600000709003 1 000 000,00 

 Osadní výbor Žešov – rezerva (participace) 

 

 

K bodu  9. 1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

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. 8045: 

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 

11 6171 6121   0110000000000 241.000,00 

Pořízení klimatizací pro prostory OP a CD, Školní 3643/4   

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70 6409 5901   0700000707100 241.000,00 

Rezerva RMP pro ROZOP  
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K bodu 10.1 Projekt prevence kriminality 2018 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 

50% podílu z celkové ceny realizovaného projektu v případě obdržení dotace a pověření manažera prevence 

kriminality k vyplnění a odeslání Žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2018 

Olomouckého kraje 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, 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. 8046: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

1. Dílčí projekt prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2018 „Modernizace vybavení a propojení 

pracoviště Policie ČR a operačního střediska MKDS Městské policie Prostějov“  

 

2. Podání Žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2018 Olomouckého kraje – Dotační 

titul č. 1 „Podpora prevence kriminality“ na realizaci dílčího projektu v rámci projektů prevence kriminality ve 

městě Prostějově 2018 a v případě obdržení dotace spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 

50% podílu z celkové ceny realizovaného projektu a pověřuje manažera prevence kriminality k vyplnění a 

odeslání Žádosti v termínu dle Pravidel Dotačního programu pro sociální oblast 2018 Olomouckého kraje. 

 

 

K bodu 10.2 Projekty prevence kriminality 2018, spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši  

minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace a pověření 

manažera prevence kriminality k vyplnění a odeslání Žádostí o dotace ze státního rozpočtu na výdaje 

realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, 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. 8047: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

1. Projekty prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2018 

 

2. Podání Žádostí o dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality 

na místní úrovni 2018 na realizaci projektů prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2018 a v případě 

obdržení dotace spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého 

realizovaného projektu, u pobytových akcí pro děti minimálně ve výši 30 % z celkových skutečných nákladů a 

pověřuje manažera prevence kriminality k vyplnění a odeslání Žádostí v termínu dle Zásad pro poskytování 

dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018. 

 

 

K bodu 10.3 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, 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. 8048: 

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 

21 5311 5169   0210000000000 25.404 
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nákup služeb spojených s realizací návazného programu „To je zákon kámo“ k programu Revolution Train 

– protidrogový vlak v rámci prevence kriminality ve městě Prostějově 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 25.404 

snížení položky „Rezerva RMP pro ROZOP“ 

 

 

K bodu 11. 1 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

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. 8049: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Prostějova 

I. schválit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, 

Palackého tř. 14, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Palackého tř. 14, IČO 479 22 486 podle předloženého návrhu 

II. vydat Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, 

Palackého tř. 14, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Palackého tř. 14, IČO 479 22 486 podle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 11. 2 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem v roce 

2017 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8050: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci vedoucího odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petra Ivánka o peněžitých darech účelově 

neurčených do výše 50 tis. Kč v jednom případě, přijatých v roce 2017 příspěvkovými organizacemi zřízenými 

městem Prostějovem. 

 

 

K bodu 11. 3 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8051: 

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací 

- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, IČO 441 59 960 

- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 628 59 056 

- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, IČO 479 22 770 

- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČO 479 22 303 

- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČO 479 22 486 

- Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO 479 22 516 

- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČO 479 22 435 

- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, IČO: 709 82 821 

- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, IČO 702 87 431 

- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO 479 22427 

- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, IČO 709 82 945 
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- Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, IČO 004 02 338 

- Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace,  IČO 008 40 173 

- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, IČO 004 02 362 

- KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, IČO 055 92 178 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

výsledky veřejnosprávní kontroly zaměřené na prověření nastaveného vnitřního kontrolního systému zřízených 

příspěvkových organizací  

 

II. u k l á d á 

řediteli Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2, IČO 441 59 960 

• přeúčtovávat náklady z hlavní do doplňkové činnosti 2x ročně – k 30.6. a 31.12., 

• účtovat náklady doplňkové činnosti související s pronájmy TV haly na analytické účty dle platného 

 pokynu zřizovatele, 

• uvádět ve smlouvách na pronájmy TV haly konkrétní rozpisy hodin pronájmu. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 628 59 056 

• upravit „Směrnici pro provádění doplňkové činnosti“ ze dne 1.1.2014 ve znění Dodatku 1/2015 dle 

 podmínek v organizaci, 

• do kalkulace ceny za pronájem tělocvičny zahrnout všechny náklady související s provozem tělocvičny; 

 na základě nově zpracované kalkulace stanovit procentní podíly pro přeúčtování nákladů souvisejících s 

 provozem tělocvičny z hlavní do doplňkové činnosti, 

• položku v kalkulaci ceny za pronájem tělocvičny – režijní náklady na čisticí prostředky za 1 hodinu 

 provozu stanovit dle „nákladového“ nebo „výnosového“ kritéria,  

• vlastní finanční prostředky organizace získané z doplňkové činnosti (výnosy z pronájmu) a náklady na 

 doplňkovou činnost hrazené z vlastních finančních prostředků účtovat odděleně s ORJ 0.  

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

řediteli Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov, IČO 479 22 770 

• do kalkulace ceny za pronájem velké tělocvičny zahrnout všechny náklady související s provozem 

 tělocvičny; opravit ostatní nedostatky zjištěné v kalkulaci ceny za pronájem velké tělocvičny, 

• přeúčtovávat z hlavní do doplňkové činnosti všechny náklady související s pronájmy velké tělocvičny. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČO 479 22 303 

• do „Směrnice k doplňkové činnosti“ ze dne 26.2.2014 doplnit způsob přeúčtování nákladů souvisejících s 

 pronájmy velké tělocvičny z hlavní do doplňkové činnosti, 

• přeúčtovávat z hlavní do doplňkové činnosti náklady na mzdy a na zákonné sociální pojištění 

 zaměstnance provádějícího úklid velké tělocvičny současně s ostatními náklady souvisejícími s pronájmy 

 velké tělocvičny, 

• položku v kalkulaci ceny za pronájem velké tělocvičny – režijní náklady na vodné a stočné za 1 hodinu 

 provozu stanovit dle „nákladového“ nebo „výnosového“ kritéria. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14, IČO 479 22 486 

• do kalkulace ceny za pronájem velké tělocvičny zahrnout jen náklady, které souvisí s provozem 

 tělocvičny, 

• přeúčtovávat z hlavní do doplňkové činnosti všechny náklady související s pronájmy velké tělocvičny. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a,  IČO: 479 22 435 

• upravit účtový rozvrh organizace dle Pokynu zřizovatele č. 1/2016, 

• v softwarové evidenci majetku opravit pořizovací a zůstatkovou cenu na evidenční kartě nemovitého 

 majetku „Budova MŠ, Šárka 4/4348“ o provedené technické zhodnocení; prověřit stávající výši odpisů a 

 doúčtovat rozdíly vzniklé z důvodu chybného zařazení technického zhodnocení nemovitého majetku. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace, IČO 702 87 431 
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• účtovat časové rozlišení investičního transferu dle Metodického pokynu č. 2/2015 pro příspěvkové 

 organizace ze dne 16.5.2015 – „Zřizovatelem doporučený postup pro účtování časového rozlišení 

 přijatého investičního transferu současně s odpisem tohoto majetku“. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO 479 22427 

• upravit účtový rozvrh organizace dle Pokynu zřizovatele č. 1/2016. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizace, IČO 709 82 945 

• upravit účtový rozvrh organizace dle Pokynu zřizovatele č. 1/2016. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov, IČO 004 02 338 

• aktualizovat směrnici „Archivační a spisový řád“ dle platné legislativy, 

• do „Směrnice k provádění doplňkové činnosti SM č. 29“ ze dne 21.12.2016 doplnit způsob přeúčtování 

 nákladů souvisejících s pronájem bytu z hlavní do doplňkové činnosti, 

• do kalkulace ceny za pronájem bytu zahrnout všechny náklady související s pronájmem bytu, 

• přeúčtovávat z hlavní do doplňkové činnosti všechny náklady související s pronájmem bytu 2 x ročně – k 

 30.6. a 31.12. 

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

řediteli Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace,  IČO 008 40 173 

• aktualizovat směrnici „Spisový a skartační řád“ dle platné legislativy, 

• vypracovat novou kalkulaci ceny za pronájem sportovní haly; do kalkulace ceny za pronájem zahrnout 

 všechny náklady související s provozem sportovní haly, 

• aktualizovat Přílohu č. 10 „Vnitřního předpisu č. E-2 Oběh účetních dokladů“ ze dne 25.1.2016 

 (vypracovat nové kalkulace cen za pronájmy ostatních prostor organizace),  

• účtovat předpis za pronájem hřiště na stranu MÁ DÁTI účtu 311 – Odběratelé souvztažně se stranou 

 DAL účtu 603 – Výnosy z pronájmu.  

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace, IČO 004 02 362 

• přeúčtovávat náklady z hlavní do doplňkové činnosti 2x ročně – k 30.6. a 31.12., 

• změny cen za pronájmy nebytových prostor, ke kterým dojde po schválení rozpočtu příspěvkové 

 organizace (jako nedílné součásti rozpočtu města), nechat písemně schválit zřizovatelem.  

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

ředitelce KINA METRA 70 Prostějov, příspěvkové organizace, IČO 055 92 178 

• zpracovat spisový řád organizace (včetně spisového a skartačního plánu), 

• opravit nedostatky v zaúčtování budovy, 

• účtovat náklady a výnosy organizace dle Pokynu zřizovatele č. 1/2016, 

• zajistit schvalování služebních cest ředitelky organizace jejím zástupcem, 

• opravit vyúčtování cestovních náhrad u výdajového pokladního dokladu č. 160106 ze dne 14.6.2017 a 

 doplatit stravné ve výši 86 Kč.  

       k. termín: 31. 5. 2018 

 

III. u k l á d á 

vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu MMPv zajistit kontrolu splnění uložených opatření výše uvedeným 

organizacím. 

       odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKaS 

       k. termín: 29. 6. 2018 

 

 

K bodu 11. 4 Splnění uložených opatření zřízenými příspěvkovými organizacemi 

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. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8052: 

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, 

IČO 628 60 500 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci vedoucího odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petra Ivánka o splnění uložených opatření z 

výsledků veřejnosprávní následné finanční kontroly – dokladové periodické revize hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČO 628 60 500. 

 

 

K bodu 11. 5 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ a MŠ Melantrichova 

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. 8053: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 k 

ubytování účastníků soustředění gymnastických oddílů SK Hradčany Praha, TJ Chropyně, TJ Sokol Horní 

Počernice, TJ Šumperk a Česká gymnastická federace ve dnech 10. 3. 2018 – 16. 3. 2018 a 29. 7. 2018 – 26. 8. 

2018.  

 

 

K bodu 11. 6 Žádost o schválení čerpání FI Sportcentra - DDM na víceúčelovou terasu 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: Mgr. Hemerková, RNDr. Rašková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8054: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

čerpání fondu investic Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace ve výši Kč 322 098,-- na 

víceúčelovou terasu na dětském dopravním centru v ul. Bří Čapků 4. 

 

 

K bodu 11. 7 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ J. 

Železného) 

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. 8055: 

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 

 0020 003113 6351   0200000020337 300 000,-- 

 (zvýšení položky 6351 – navýšení investičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov – III. etapa 

rekonstrukce výtahů v MŠ ) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 300 000,-- 

(snížení položky 5331 – stavební opravy a údržba u PO) 
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K bodu 11. 8 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (nařízení odvodu) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8056: 

Rada města Prostějova 

u k l á d á 

a) ředitelům zřízených příspěvkových organizací odvod z fondu investic v souvislosti s nemovitým majetkem 

svěřeným k hospodaření za rok 2017 takto: 

- Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizaci ve výši 128.076,- Kč 

- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 519.144,-Kč 

- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 664.220,- Kč 

- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizaci ve výši 455.796,- Kč 

- Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizaci ve výši 123.264,- Kč 

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši 904.576,- Kč 

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 556.224,- Kč 

- Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov ve výši 1.144.500,- Kč 

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 1.137.257,- Kč 

- Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 1.233.204,- Kč 

- Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 918.276,- Kč 

- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.204.980,- Kč 

- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 962.088,- Kč 

- Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizaci ve výši 1.698.320,- Kč 

- Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši 648.324,- Kč 

- Městskému divadlu v Prostějově, příspěvkové organizaci ve výši 393.000,- Kč 

- Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci ve výši 301.000,- Kč  

- KINU METRO 70 Prostějov, příspěvkové organizaci ve výši 345.496,- Kč 

 

b) vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu MMPv zajistit realizaci odvodu finančních prostředků z fondu 

investic výše uvedených příspěvkových organizací, 

      odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKaS 

      k. termín: 31. 12. 2018 

 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

-zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

  0020 003111 2122   0200000020325 104.532,- 

  (zvýšení položky 2122 – odvody PO, MŠ PV, ul. Šárka 4a) 

-zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

    0020 003111 2122   0200000020327 164.000,- 

  (zvýšení položky 2122 – odvody PO, MŠ PV, Partyzánská ul. 34) 

-zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

    0020 003113 5331   0200000000000 161.119,- 

  
(zvýšení položky 5331, rezerva na opravy ZŠ a ostatní PO – 60% z odpisů technického zhodnocení 

svěřeného majetku PO -  MŠ PV, ul. Šárka 4a a  MŠ PV, Partyzánská ul. 34) 

-zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

  0070 6409 5901   0700000707100 107.413,- 

  
(zvýšení položky 5901, rezerva RMP – 40% z odpisů technického zhodnocení svěřeného majetku PO -  MŠ 

PV, ul. Šárka 4a a  MŠ PV, Partyzánská ul. 34) 
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K bodu 11. 9 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (ZŠ E. Valenty) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8057: 

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 

 000000020 003113 5331   0200000020344 181 177,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 – oprava 

ohříváku teplé užitkové vody) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 006409 5901   0700000707600 181 177,-- 

(snížení položky 5901 - rezerva na škodní a havarijní události) 

 

 

K bodu 11.10 Projekt vybudování zahrad v přírodním stylu v mateřských školách 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8058: 

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací:  

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČO: 479 22 435 

Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, IČO: 709 82 945 

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, IČO: 709 82 821 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO: 479 22 516 

 

I.  s o u h l a s í 

v případě poskytnutí dotace příspěvkovým organizacím Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a, Mateřské škole 

Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizaci a Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové 

organizaci z prostředků Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 16/2017 s realizací projektu 

Vybudování zahrady v přírodním stylu a s udržením výstupů projektu minimálně po dobu 5 let od ukončení 

realizace projektu, 

 

II.  s o u h l a s í 

s podáním projektové žádosti Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro 

účely EVVO („Přírodní zahrady“)  Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 v rámci Výzvy č. 16/2017 

Národního programu Životní prostředí, 

 

III. s o u h l a s í  

v případě poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 z prostředků 

Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 16/2017 s realizací projektu Rekonstrukce a vybavení 

center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“), s finanční 

spoluúčastí statutárního města Prostějova, tj. 15% z celkových způsobilých výdajů dotace a s udržením výstupů 

projektu minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu. 
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K bodu 12. 1 „Cyklistická stezka v ulici Okružní v Prostějově – I., II. a III. etapa“ – Smlouva o právu provést 

stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, 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. 8059: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

„Smlouvu o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemcích ve vlastnictví právnické osoby pro investiční akci „Cyklistická stezka v ulici Okružní v Prostějově – 

I., II. a III. etapa“ dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 12. 2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Fišer, Ing. Carda Ing. Pospíšil 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8060: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP 
UZ 

Organizace O hodnotu v Kč 

0060 
3322 

6121  1 0600042000000 200 000   

Zvýšení pol. 6121  -  budovy, haly, stavby - Obnova Národního domu  

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 200 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu 12. 3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, 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. 8061: 

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 

0060 2212 6121   0600431000000 40 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 40 000 

Snížení rezervy RMP  
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K bodu 12. 4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Komunikace v ul. P. Jilemnického - PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Fišer, Mgr. Hemerková, Ing. Pospíšil 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8062: 

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 

0060 2212 6121  1 0600614000000 150 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Komunikace v ul. P. Jilemnického – projektová dokumentace 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 150 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu 12. 5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov, oprava části ležaté kanalizace-PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Fišer, Ing. Carda, Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8063: 

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 

0060 3121 5169   0600000600340 60 000 

Zvýšení pol. 5169 -  nákup služeb - RG a ZŠ Prostějov - Oprava části ležaté kanalizace - projektová 

dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707600 60 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva na havarijní situace  

 

 

K bodu 12. 6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ E. Valenty, oprava sprchových kabinek - PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Hemerková, RNDr. Rašková, Ing. Fišer 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8064: 

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 

0060 3113 5169  1 0600000600344 60 000 

Zvýšení pol. 5169 -  nákup služeb - ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty - Oprava sprchových kabinek - 

projektová dokumentace  
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- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 60 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu 13. 1 Informace ve věci Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer, Mgr. Hemerková, Mgr. Galářová, Bc. Smetana, Ing. 

Pospíšil, Ing. Grulich, PaedDr. Šlambor, Ing. Vysloužilová, MBA, Ing. Šmíd 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8065: 

Rada města Prostějova  

1) b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci ve věci Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 uzavřené mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a 

společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, jako 

nájemcem dne 22. 12. 2010, 

2) d e k l a r u j e, 

že Nájemní smlouvu č. 2010/50/274 uzavřenou mezi městem Prostějovem jako pronajímatelem a společností 

MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, jako nájemcem dne 

22.12.2010 považuje za ukončenou ke dni 31. 12. 2017. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8066: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

o bezodkladném předání právního zastoupení statutárního města Prostějova ve věci Manthellan, a.s. Advokátní 

kanceláři Ritter - Šťastný, Olomouc, Riegrova 12 a pověřuje advokátní kancelář odesláním výzvy společnosti 

MANTHELLAN a.s. k vyklizení předmětu nájmu dle Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22. 12. 2010 a jeho 

odevzdání zpět Statutárnímu městu Prostějovu do 31. 1. 2018. 

 

 

K bodu 13. 2 Návrh stanoviska k územnímu řízení - Galerie 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8067: 

Rada města Prostějova  

u k l á d á 

Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, vydat záporné stanovisko k územnímu 

řízení na stavbu „Galerie Prostějov“ společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, Olomouc, 

PSČ 779 00, IČ: 282 05 618, ve znění dle přílohy k písemnému materiálu. 

       odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM 

       k. termín: 31. 1. 2018 

 

K bodu 13. 3 Návrh postupu řešení - nájemné střední školy 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila RNDr. Rašková a oznámila v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem a sdělila, že 

se nezúčastní hlasování 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8068: 

Rada města Prostějova 

1) s o u h l a s í 

s navrženým postupem řešení v záležitosti sjednocení výše nájemného sjednaného v rámci nájemních smluv na 

pronájem objektů či nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Prostějova subjektům za účelem 

provozování středních škol, 

2) u k l á d á 

Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova svolat jednání s řediteli středních škol, u 

kterých má k úpravě nájemného dojít, a zjistit jejich stanovisko, případně stanovisko jejich zřizovatele, k 

navrženému sjednocení výše nájemného a o výsledku informovat Radu města Prostějova. 

       odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM 

       k. termín: 31. 3. 2018 

 

 

K bodu 13. 4 Revokace usnesení RMP č. 71119 ze dne 14. 11. 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8069: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e 

usnesení Rady města Prostějova č. 71119 ze dne 14.11.2017 týkající se schválení pronájmu pozemku p.č. 59/2 v 

k.ú. Domamyslice. 

 

 

K bodu 13. 5 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2018 o míru inflace 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila RNDr. Rašková a oznámila v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8070: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1) neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2018 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou 

Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve 

vlastnictví Statutárního města Prostějova, 

2) neuplatnění navýšení pachtovného pro rok 2018 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou 

Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech pachtovních smluv na užívání a požívání 

majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. 

 

 

K bodu 13. 6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 455/2 v k.ú. Krasice 

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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8071: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

výpůjčku části pozemku p.č. 455/2 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 17 m2 ……, za účelem zřízení a 

užívání odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a 

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 
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K bodu 13.7 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7771 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8072: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

výpůjčku části pozemku p.č. 7771 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 7 m
2
 ……, za účelem užívání 

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a 

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 13.8 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7792 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8073: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

výpůjčku části pozemku p.č. 7792 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m
2
 ……, za účelem užívání 

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a 

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 13.9 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7792 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8074: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

výpůjčku části pozemku p.č. 7792 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 10 m
2
 ……, za účelem užívání 

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a 

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 13.10 Ukončení Nájemní smlouvy č.2003/16/414 ze dne 7. 1. 2004 dohodou 

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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8075: 
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Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

ukončení Nájemní smlouvy č. 2003/16/414 ze dne 07.01.2004 uzavřené mezi městem Prostějovem jako 

pronajímatelem a společností Technické služby Prostějov, s.r.o. se sídlem Prostějov, Jihoslovanská 2169/28, PSČ: 

796 01, IČ: 262 24 178 (v současnosti společnost FCC Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Průmyslová 4407/1b, 

PSČ: 796 01), jako nájemcem, na pronájem reklamních ploch na silničním nadjezdu ev. č. 46-011 km  19,742 v 

k.ú. Žešov nad dálnicí D46, dohodou.  

 

 

K bodu 13.11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Ing. Fišer, Mgr. Pospíšil, Ing. Šmíd 

Po skončení rozpravy předsedající navrhla materiál odložit a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8076: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 13.11 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov.  
 

 

K bodu 13.12 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7769 k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Pospíšil, Mgr. Hemerková, Ing. Fišer 

Po skončení rozpravy předsedající navrhla materiál odložit a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8077: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 13.12 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7769 k.ú. Prostějov. 
 

 

K bodu 13.13 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 7790 a p.č. 7791/1, oba 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno  

Schváleno usnesení č. 8078: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 7790 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 a p.č. 7791/1 – ostatní 

plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 ……, za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a 

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 13.14 Výkup pozemku st.p.č. 422 včetně stavby č.p. 326 a pozemku p.č. 769/1, oba v k.ú. Vrahovice 

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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8079: 

Rada města Prostějova  



Strana 23 z 26 

 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova odmítnout nabídku …… a ……, na odkup pozemku st.p.č. 422 – zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 284 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 326, a pozemku p.č. 769/1 – 

zahrada o výměře 444 m2, oba v k.ú. Vrahovice, za kupní cenu ve výši 2.600 000 Kč. 

 

 

K bodu 13.15 Výkup části pozemku p.č. 6484/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8080: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 

1) výkup části pozemku p.č. 6484/2 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2 (přesná výměra bude 

známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města 

Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 6.000 Kč, za následujících podmínek:  

a) kupní cena bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru 

nemovitostí, 

b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na 

povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov, 

2) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 7.000 

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 6484/2 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní 

poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 7.000 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 13.16 Zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 7748, p.č. 7738 a p.č. 7736, vše 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8081: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

v souvislosti s investiční akcí Statutárního města Prostějova „Rekonstrukce ulice Plumlovská v Prostějově“ 

zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na částech pozemků Statutárního 

města Prostějova p.č. 7738, p.č. 7748 a p.č. 7736, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po 

vypracování geometrického plánu), a v právu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, 

stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, Klíše, PSČ 400 01, IČ: 272 95 567, za následujících 

podmínek: 

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného 

pásma 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), v platném znění,  

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 500 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 Statutární město Prostějov, 

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností 

GasNet, s.r.o., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
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K bodu 13.17 Žádost firmy Toray Textiles Central Europe, s. r. o. - výsadba aleje 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Mgr. Galářová, Ing. Grulich 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8082: 

Rada města Prostějova   

b e r e   n a   v ě d o m í    

návrh Odboru správy a údržby majetku města MMPv k žádosti společnosti Toray Textiles Central Europe, s. r. 

o., na výběr lokality pro výsadbu aleje. 

 

 

K bodu 13.18 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města 

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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8083: 

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 

0000000090 
003631 

6122   0900000900600 153.912 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení;  nákup Energy Saver – ES 60kVA, realizace energeticky 

úsporných opatření u VO na sídl. Západ 

-snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP 
UZ 

Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 003631 5171   0900000900600 153.912 

snížení pol. 5171 –  opravy a udržování; veřejné osvětlení 

 

 

K bodu 14.1 Finanční spoluúčast statutárního města Prostějova 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8084: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e 

kompenzaci části nákladů na rekonstrukci prostor sloužících podnikání č. 916 a 917 Plumlovská 9008/235 v 

Prostějově Pekárnám Blansko a.s.  

 

 

K bodu 14.2 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 802 v domě na ul. Polišenského 3 

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: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8085: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu garážového stání č. 802 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě  na ul. Polišenského 4467/3 v 

Prostějově, č. par. 6020/173, 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. Polišenského 4467/3 v Prostějově 

- 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 14.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 203 na sídlišti Svobody č. 53, pavilon II 

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: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8086: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 203 o celkové rozloze 64,21 m2 na sídlišti Svobody – pav. II., č. 

3552 16/53 v Prostějově, č. par. 6169/86, k.ú. Prostějov, LV č. 10001. 

 

 

K bodu 15. Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana, Mgr. Hemerková, Ing. Fišer, Ing. Pospíšil 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8087: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města 

Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

byt o velikosti 1+1 na Brněnské 4151/42, 796 01 Prostějov (s balkonem, byt o vel. 36,51 m2 ) č. par. 2566/15, k.ú. 

Prostějov, LV č. 10001 

- …… 

 

byt o velikosti 0+1 na Polišenského 4380/1, 796 04 Prostějov (s balkonem) č. par. 6020/171, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

- …… 

(v Sociální a zdravotní komisi byl dne 09.11.2015 doporučen přesun z bytu do bytu ze zdrav. důvodů) 

 

byt o velikosti 0+1 na Polišenského 4380/1, 796 04 Prostějov (bez balkonu, bezbariérový byt) č. par. 6020/171, 

k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

- ……. 

 

 

 

K bodu 16.1 Vyhlášení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017 

Písemný materiál předložila: Mgr. Hemerková 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Bc. Smetana, Ing. Šmíd 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 
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Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8088: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

návrhy na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017: 

 Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy): 

Josef Dolívka - za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění, za výstavní činnost doplněnou 

editorskou a vydavatelskou činností 

 

 Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot v roce 2017 

Prostějovské hanácké slavnosti (35. ročník) 

 

 Výjimečný počin roku 2017 v oblasti umělecké tvorby: 

- hudba 

Dechový orchestr Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov – akce Open air koncert 

Filmusic II., Prostějov, náměstí T. G. Masaryka (18. 5. 2017)  

 

- výtvarné umění  

Hana Palacká, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov 

  

 - literatura 

 publikace Prostějov Hanácký Jeruzalém. 
 

 

K bodu 16.2 Informace členů rady - korespondence: 

LUNGTA - žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Nikdo z přítomných členů rady nevyjádřil souhlas s vyvěšením vlajky Tibetu (RNDr. Tatarkovičová bude žadatele o 

tomto stanovisku informovat). 

 

 

K bodu 17. Závěr 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 97. schůze rady byl vyčerpán a v 16:50 

hod. jednání ukončila. 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 23. 1. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí 

(Pozn. zapisovatelky: Záznam hlasování po jménech je na webu nezveřejňovanou přílohou zápisu ze schůze rady.) 
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