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*S00AX02A8YSN* 
čj.        PVMU     13897/2018  10 
SpZn.   KP     10/2018  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 22 příloh:       listů příloh: 

 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 98. schůze Rady města Prostějova, konané 6. 2. 2018 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 8089: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 98. schůze, konané dne 6. 2. 2018, uvedený na pozvánce 

- s tím, že z programu jsou staženy materiály č. 4., 10.1 a 11.6 – 11.12 (budou projednány na schůzi rady mimo 

schválený harmonogram dne 8. 2. 2018 od 8:00 hod.), 

- s rozšířením o materiály: 

4.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o stálém právním zastoupení ze dne 27. 9. 2017 

13.7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník v ul. Krasická) 

13.8 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (MŠ Čechovice - rekonstrukce učebnových pavilonů – 

projektová dokumentace) 

14.17 Schválení uzavření smlouvy o přijetí peněz a listin do úschovy notáře v souvislosti s výkupem částí 

pozemků p.č. 5881 a p.č. 5868, oba v k.ú. Prostějov  

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 6. 2. 2018 

Schváleno usnesení č. 8090: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 6. 2. 2018 dle písemného materiálu bez připomínek. 

 

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města 

Schváleno usnesení č. 8091: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rámcový návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 19. 2. 2018 v jednací 

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

 

K bodu  4.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o stálém právním zastoupení ze dne 27. 9. 2017 

Schváleno usnesení č. 8092: 

Rada města Prostějova  

1. s c h v a l u j e 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o stálém právním zastoupení ze dne 27. 9. 2017 sjednané mezi Statutárním 

městem Prostějovem a společníky Advokátní kanceláře Ritter – Šťastný se sídlem Riegrova 12, 779 00 Olomouc, 

2. r o z h o d l a 

o určení kontaktní osoby oprávněné jednat za Radu města Prostějova s Advokátní kanceláří Ritter – Šťastný 

v právní věci Manthellan, a. s. a touto kontaktní osobou je Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, 

 

3. d o p o r u č u je 

Zastupitelstvu města Prostějova zrušit pověření k dalšímu jednání se společností Manthellan, a. s., udělené dle 

usnesení zastupitelstva č. 17277 ze dne 20. 12. 2017 vyjednávací skupině, složené z RNDr. Aleny Raškové, Ing. 
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Zdeňka Fišera, Ing. Aleše Matyáška a JUDr. Ivany Hučínové, a to s ohledem na skutečnost, že generální právní 

zastoupení města bylo svěřeno Advokátní kanceláři Ritter – Šťastný, která bude se společností Manthellan, a. s. 

za město Prostějov nadále jednat. 

 

Schváleno usnesení č. 8093: 

Rada města Prostějova  

1) r e v o k u j e 

své usnesení č. 8065 ze dne 23. 1. 2018 tohoto znění: 

Rada města Prostějova 

1) bere na vědomí 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) deklaruje, 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. 

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 absolutně neplatnou. 

 

K bodu  5. ROZOP kapitoly 40 – Životní prostředí 

Schváleno usnesení č. 8094: 

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 

40 3799 5169   0400000000000 120.000 

(zvýšení položky 5169 – služby, neinvestiční transfery spolkům – zajištění ekologické výchovy a osvěty) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70 6409 5901   0700000707100 120.000 

(Rezerva RMP pro ROZOP) 

 

K bodu  6. ROZOP kapitoly 41 – Doprava 

Schváleno usnesení č. 8095: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se 

- zvyšuje rozpočet příjmů 
 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 41 6171 2111   0410000000001 2,435.972,- 

 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

Jedná se o prostředky získané za užívání autobusové stanice v Prostějově. 

 - zvyšuje rozpočet výdajů 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 41 6171 5169   0410000000001 116.160,- 

 Nákup ostatních služeb 

Jedná se o prostředky určené na úhradu služeb spojených se zajištěním fungování autobusové 

stanice v Prostějově 
 

 
 - zvyšuje stav rezerv města 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 70  8115  1 0700000000000 2.319.812,- 

 Fond rezerv a rozvoje 
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K bodu  7. Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání akce „Velikonoční 

jarmark 2018“ na nám. T. G. Masaryka 

Schváleno usnesení č. 8096: 

Rada města Prostějova  

u d ě l u j e 

podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o  zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku statutárnímu městu Prostějovu, 

zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, při pořádání akce „Velikonoční jarmark 2018“ ve dnech 24. 

– 29. 3. 2018 od 8.00 do 20.00 hodin. 

 

K bodu  8. 1 Vydání OZV statutárního města Prostějova o nočním klidu pro rok 2018 

Schváleno usnesení č. 8097: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova o nočním klidu 

dle předloženého návrhu. 

 

K bodu  8. 2 Návrh změny organizačního řádu MMPv k 1. 3. 2018  

Schváleno usnesení č. 8098: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 3. 2018, a to tak, že  

1) v části Druhé upravující Vnitřní organizaci, systém řízení a kontrolní systém magistrátu,  

- v Dílu 2, v článku 10 odst. 1 se vypouští text „po poradě vedení magistrátu“ a nahrazuje se slovy „po 

poradě primátora“ 

- v Dílu 4 Vedení magistrátu v článku 17 se mění název článku na „Řízení magistrátu“ a v  odst. 1  se 

vypouští text „svůj poradní orgán“ a nahrazuje se slovy „poradu primátora“, v odst. 2 se vypouští text 

„vedení magistrátu“  a nahrazuje se textem „Primátor v rámci své porady“, v odst. 3 se vypouští text 

„vedení magistrátu“ a nahrazuje se slovy „primátora“ 

2) v části Třetí upravující činnost Odboru kancelář primátora    

- v Dílu 10 Samostatné pracoviště vnějších vztahů (referent mediální komunikace) v článku 30a písm. b) 

se vypouští text „vedení Magistrátu města Prostějova“ a nahrazuje se slovy „primátora, náměstků 

primátora, uvolněného člena Rady města Prostějova a tajemníka magistrátu města Prostějova“, v písm. 

c) se vypouští text „vedení Magistrátu města Prostějova“ a nahrazuje se slovy „primátora, náměstků 

primátora, uvolněného členy Rady města Prostějova a tajemníka Magistrátu města Prostějova“, v písm. 

e) se vypouští text „vedení Magistrátu města Prostějova“ a nahrazuje se slovy „primátora, náměstků 

primátora, uvolněného členy Rady města Prostějova a tajemníka Magistrátu města Prostějova“, v písm. 

h) se vypouští text „členů vedení města“ a nahrazuje se slovy „primátora, náměstků primátora, 

uvolněného členy Rady města Prostějova a tajemníka Magistrátu města Prostějova“ 

3) v části Třetí upravující činnost Odboru kancelář tajemníka  

- v Dílu 3 Právní a personální oddělení, v článku 34 odst. 2 písm. n) se vypouští text „vedení MMPv“ a 

nahrazuje se slovy „primátora, náměstků primátora, uvolněného člena Rady města Prostějova a 

tajemníka Magistrátu města Prostějova“ 

- v Dílu 5 Oddělení veřejných zakázek, v článku 37 písm. f) se vypouští text „vedení magistrátu“ a 

nahrazuje se slovy „poradu primátora“, v článku 38 písm. d) se vypouští text „vedení magistrátu“ a 

nahrazuje se slovy „poradu primátora“ 

3) v části Třetí upravující činnost Stavebního úřadu 

- v Dílu 3 v článku 69 odst. 1 písm. f) se vypouští text „vedení magistrátu“ a nahrazuje se slovy 

„primátorovi, náměstkům primátora, uvolněnému členovi Rady města Prostějova a tajemníkovi 

Magistrátu města Prostějova“  

4) v části Třetí upravující činnost Odboru rozvoje a investic   
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- v Dílu 4 Vedoucí oddělení dotací a projektového řízení v článku 107 písm. b) se vypouští text „vedení města“  

a nahrazuje se slovy „primátora, náměstky primátora, uvolněného členy Rady města Prostějova a 

tajemníka Magistrátu města Prostějova“ 

- v Dílu 7 Samostatné pracoviště asistent v článku 112 písm. b) se vypouští text „vedení města“ a nahrazuje se 

slovy „poradu primátora“ 

5) v části Třetí upravující činnost Právníka města  

- v článku 150 písm. g) se vypouští text „vedení magistrátu“ a nahrazuje se slovy „poradu primátora“ a 

v písm. h) se vypouští text „vedení magistrátu“ a nahrazuje se slovy „porady primátora“ 

6) v části Třetí upravující činnost Stavebního úřadu  

- v článku 72 Samostatné pracoviště právník stavebního úřadu – vyvlastňovací orgán se přidává nově písm. 

h) zajišťuje právní služby pro Odbor územního plánování a památkové péče  

7) v části Druhé upravující Kontrolní systém  

- v Dílu 2 Útvar interního auditu – interní auditor se mění název článku na „Útvar interního auditu – interní 

auditor – pověřenec pro ochranu osobních údajů“ a v článku 12 se nově doplňuje odst. 5) Interní auditor 

vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení EU o ochraně osobních údajů.   

8) v části Třetí upravující činnost Odboru sociálních věcí  

- v Dílu 4 Oddělení sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané, v článku 85 se vypouští písm. g) zajišťuje 

agendu podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, spočívající 

v udělování souhlasu statutárního města Prostějova v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u 

žadatele o dávku, který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území 

statutárního města Prostějova, a písm. h) se nově označuje jako písm. g) 

- v Dílu 8 Samostatné pracoviště finanční referent se v článku 91 ruší písm. c) „vede agendu poskytování 

veřejné finanční podpory právnickým osobám a fyzickým osobám, poskytujícím zdravotní a sociální služby, 

včetně vyúčtování“ a nahrazuje se novým zněním „vede agendu dotací poskytovaných statutárním městem 

Prostějovem v oblasti sociální a zdravotní dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, včetně vyúčtování“  

- v Dílu 9 Samostatné pracoviště správce komunikačních a informačních technologií se v článku 92 ruší písm. 

c) realizuje sociální poradenství pro rodiny s dětmi, nezaměstnané a poskytuje jim informace o dostupných 

sociálních službách, možností podání žádostí o sociální dávky a jednotlivých typech soc. zařízení, a písm. d), 

e), f), g) se nově označují jako písm. c), d), e), f).  

- v Dílu 10 Samostatné pracoviště – administrativní a spisový pracovník se v článku 93 ruší písm. d) 

zabezpečuje a vykonává sociální agendu v oblasti depistážní činnosti a zjištěné případy předává příslušným 

zaměstnancům, k provádění dalších opatření, poskytuje poradenskou činnost v této oblasti poskytování 

sociálních služeb, a písm. e), f), g), h) se nově označují jako písm. d), e), f), g).  

9) v části Třetí upravující činnost Odboru dopravy 

- se nově vkládá Díl 8 tohoto znění:  

Díl 8 

SAMOSTATNÉ PRACOVIŠTĚ PRÁVNÍK ODBORU DOPRAVY 

Článek 129a 

Zaměstnanec  

a) usměrňuje jednotný postup při uplatňování právních předpisů v oblasti silničního hospodářství, silniční 

dopravy, provozu na pozemních komunikacích, podmínek provozu na pozemních komunikacích a 

v oblasti získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 

b) vykonává komplexní právní činnosti na úseku silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, 

registru vozidel, dopravního úřadu, registru řidičů, stanic měření emisí, získávání odborné způsobilosti 

řidičů, zajištění dopravní obslužnosti v působnosti obce s rozšířenou působností, včetně zastupování 

veřejných zájmů v soudních sporech, 

c) provádí výkon státního dozoru ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně 

přístupných účelových komunikací,  

d) ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a ověřuje pravost podpisu podle zákona č. 21/2006 Sb., o 

ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů 
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(zákon o ověřování), 

e) zpracovává návrhy vnitřních předpisů 

f) zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města  

g) zpracovává návrhy smluv, u nichž je jednou ze smluvních stran město Prostějov. 

 

K bodu  8. 3 Návrh změny organizační struktury OKT MMPv a zrušení pracovní pozice právník města  

Schváleno usnesení č. 8099: 

Rada města Prostějova  

I.   s c h v a l u j e  

s účinností od 1. 3. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova 

takto:  

ruší pracovní pozici právník města zařazenou do přímé podřízenosti tajemníka Magistrátu města Prostějova, 

 

II.   s c h v a l u j e   

s účinností od 1. 3. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, 

a to v Odboru kancelář tajemníka takto:  

ruší    

oddělení právní a personální, pod které je začleněna pracovní pozice vedoucí oddělení, právník, personalista, 

referent vzdělávání, 

a oddělení mzdové agendy, pod které je začleněna pracovní pozice vedoucí oddělení, mzdový účetní a mzdový 

účetní 

a současně zřizuje  

oddělení právní, pod které je začleněna pracovní pozice vedoucí oddělení, právník a zřizuje nové pracovní místo 

v oddělení právním, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou, se zařazením právník,   

a oddělení řízení lidských zdrojů, pod které je začleněna pracovní pozice vedoucí oddělení, mzdový účetní, mzdový 

účetní, personalista, referent vzdělávání. 

a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru kancelář tajemníka na 17,   

 

III.   s ch v a l u j e  

organizační schéma Magistrátu města Prostějova a organizační schéma Odboru kancelář tajemníka Magistrátu 

města Prostějova podle předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 3. 2018.  

 

K bodu  8. 4 Návrh změny organizačního řádu k 1. 3. 2018 v důsledku organizační změny na OKT MMPv 

Schváleno usnesení č. 8100: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 3. 2018, a to tak, že  

1) v části Třetí upravující činnost Odboru kancelář tajemníka   

- v Dílu 3 se ruší článek 33, 34, 35 a 36 a nahrazuje se novým zněním:   

DÍL 3 

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ 

Článek 33 

Vedoucí právního oddělení 

 

Vedoucí oddělení 

a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného 

oddělení a kontroluje plnění úkolů, 

b) koordinuje a vypracovává zásadní právní výklady a stanovuje obecné postupy aplikace právních 

předpisů v jednotlivých oborech působnosti města a magistrátu, včetně řešení věcně a právně složitých 

případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech, 

c) komplexně koordinuje a zpracovává návrhy vnitřních předpisů, včetně koordinace a poradenství 

jednotlivým odborům v oblasti jejich činnosti, 

d) koordinuje zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení města, včetně poradenství 

jednotlivým odborům magistrátu, 

e) koordinuje a zpracovává návrhy smluv, u nichž je jednou ze smluvních stran město Prostějov, 

f) vykonává působnost města Prostějova v oblasti právních vztahů města, komplexně zajišťuje právní 
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agendu města, s výjimkou činností, které jsou svěřeny jinému organizačnímu útvaru,  

g) zajišťuje a vykonává právní činnost a řeší právní vztahy v rámci magistrátu, 

h) spolupracuje s jednotlivými odbory při řešení právních otázek ve věcech, které jsou jim svěřeny, 

i) řídí, kontroluje a poskytuje informace žadatelům podle zvláštního zákona, koordinuje poskytování 

informací magistrátem, zajišťuje plnění ostatních povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, 

j) zajišťuje povinnost zřizovatele vést evidenci příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,   

k) vede agendu žádostí o udělení výjimky z OZV č. 3/2016 o nočním klidu, 

l) vede evidenci právních předpisů města v souladu se zákonem, včetně originálních písemných vyhotovení 

právních předpisů města, 

m) vykonává právní poradenství pro potřeby primátora, náměstků primátora, zastupitelstva města, rady 

města a tajemníka MMPv, 

n) komplexně koordinuje postupy orgánů města Prostějova v oblasti veřejných zakázek, včetně řízení 

a  kontroly průběhu zadávacích řízení za zadavatele, 

o) koordinuje přípravu, kontroluje a připomínkuje z právního hlediska návrhy materiálů zpracovaných 

pro zastupitelstvo města, radu města a poradu primátora před jejich projednáváním v těchto orgánech 

města, 

p) sleduje nové právní předpisy a provádí jejich výklad pro potřeby porady primátora, rady města 

a  zastupitelstva města, 

q) připravuje a zpracovává návrhy jednacích řádů orgánů města, 

r) koordinuje přípravu podkladů a rozhodování o vyloučení vedoucího odboru magistrátu z projednávání 

a  rozhodování věci ve správním řízení, 

s) komplexně koordinuje záležitosti spojené s účastí města Prostějova v obchodních společnostech včetně 

zpracování materiálů pro orgány města. 

 

 

Článek 34 

Právní oddělení 

(1) Právní oddělení   

a) zajišťuje a vykonává komplexní právní činnost města Prostějova a ostatní právní záležitosti včetně 

zastupování zaměstnavatele před soudy, s výjimkou sporů v majetkoprávních záležitostech, 

b) vypracovává zásadní právní výklady a stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů 

v jednotlivých oborech působnosti města a magistrátu, včetně řešení věcně a právně složitých případů 

a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech, 

c) zpracovává vnitřní předpisy magistrátu, 

d) zpracovává návrhy právních předpisů města po legislativní, případně i obsahové stránce, řeší právní 

vztahy města Prostějova a magistrátu, 

e) zajišťuje a poskytuje právní poradenství pro potřeby ostatních odborů magistrátu, 

f) spolupracuje s jednotlivými odbory při řešení právních otázek ve věcech, které jsou jim svěřeny, 

g) zajišťuje agendu související s pozůstalostním řízením zemřelých občanů, u nichž město vypravilo 

pohřeb, 

h) sleduje legislativní plán vlády, zajišťuje připomínky k návrhům znění zákonů a návrhům nových 

zákonů souvisejících s činností orgánů veřejné správy, 

i) poskytuje informace žadatelům podle zvláštního zákona, zajišťuje plnění ostatních povinností 

vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

Díl 4 

ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Článek 35 

Vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů 

 

Vedoucí oddělení 

a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného 

oddělení a kontroluje plnění úkolů, 

b) komplexně koordinuje, metodicky usměrňuje a zajišťuje veškerou mzdovou a platovou agendu, výpočet 

a  zpracování platů a platových náležitostí zaměstnanců města, zařazených do magistrátu a městské 

policie, 

c) koordinuje a provádí výpočet a zpracovává odměny za práci konanou mimo pracovní poměr a 

zastupitelů Statutárního města Prostějova, 



Strana 7 z 22 

 

d) koordinuje a zpracovává mzdové a evidenční listy zaměstnanců, 

e) koordinuje a zpracovává zápočtové listy, podklady pro přiznání dávek důchodového zabezpečení, 

f) spolupracuje na stanovení objemu mzdových prostředků a sleduje jejich čerpání ve spolupráci 

s finančním odborem, 

g) metodicky usměrňuje, koordinuje a kontroluje správnost programů při aplikaci právních předpisů 

v oblastech souvisejících s výpočtem platů, odměn a zákonem stanovených odvodů a jejich 

poskytováním příjemcům, 

h) sleduje plnění příjmů a výdajů kapitoly 14 – Kancelář tajemníka, připravuje a zpracovává podklady 

pro přípravu návrhu příjmů a výdajů kapitoly, sleduje příjmy a výdaje, zpracovává návrhy opatření při 

jejich neplnění,   

i) v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání 

s prostředky kapitoly 14 (platy), kontroluje věcnou a formální správnost, 

j) koordinuje a provádí mzdovou agendu veřejně prospěšných prací včetně vyúčtování nákladů při 

komunikaci s úřadem práce, koordinuje exekuce na platy zaměstnanců,  

k) koordinuje a zajišťuje rozvoj oblasti personalistiky a přípravy a vzdělávání zaměstnanců, 

l) organizuje a komplexně zajišťuje vzdělávání vedoucích úředníků, úředníků a ostatních zaměstnanců 

zařazených do magistrátu, vede agendu jejich účasti na vzdělávání, školeních, seminářích a dalších 

vzdělávacích akcích včetně kompletace dokumentace a dalších podkladů, 

m) organizuje a komplexně zajišťuje zpracování koncepce vzdělávání zaměstnanců, plánů vzdělávání 

úředníků a plánů osobního rozvoje zaměstnanců, komplexně organizuje interní vzdělávání 

zaměstnanců, vede evidenci vzdělávání zaměstnanců, 

n) organizuje a komplexně zajišťuje ověření zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon státní 

správy, 

o) organizuje a zajišťuje interní vzdělávání zaměstnanců a evidenci vzdělávání, 

p) plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu. 

 

 

Článek 36 

Oddělení řízení lidských zdrojů 

 

(1) Oddělení řízení lidských zdrojů v oblasti mzdové agendy  

a) zpracovává platové záležitosti zaměstnanců města Prostějova, dávky nemocenského pojištění, náhrady 

při dočasné pracovní neschopnosti a další plnění poskytovaná zaměstnancům,  

b) zpracovává návrhy zařazení zaměstnanců do platových stupňů, zpracovává a vystavuje platové výměry 

zaměstnanců, 

c) zpracovává odměny členů zastupitelstva města a osob pracujících na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, 

d) zajišťuje plnění povinností zaměstnavatele v oblasti odvodů a pojištění v pracovněprávních a obdobných 

vztazích, zajišťuje výpočet a odvody na sociální a zdravotní pojištění podle zvláštních zákonů, včetně 

zpracování statistických údajů, 

e) vystavuje příslušné podklady pro zaměstnance, potřebné k přiznání starobního důchodu, 

f) zajišťuje výpočet odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců města Prostějova 

a  uplatňuje nároky vyplývající ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u příslušné 

pojišťovny, 

g) vede mzdovou agendu veřejně prospěšných prací a archív veřejné služby, 

h) provádí exekuci na platy zaměstnanců, zákonné srážky a ostatní povinné srážky z platu a srážky z platu 

ve prospěch organizace, 

i) zpracovává statistické údaje v oblasti práce, platů a mezd. 

 

(2) Oddělení řízení lidských zdrojů v oblasti personálního řízení a vzdělávání zaměstnanců  

 

a) zpracovává agendu výběru a přijímání zaměstnanců, organizuje a zajišťuje výběrová řízení, 

b) zajišťuje uzavírání, změny a skončení pracovního poměru zaměstnanců, 

c) zajišťuje adaptační přípravu a proces nově přijímaných zaměstnanců, 

d) vede aktuální evidenci stavu zaměstnanců zařazených v magistrátu i jeho útvarech, 

e) spolupracuje s Úřadem práce a vede příslušnou dokumentaci podle zákona o zaměstnanosti, připravuje 

uzavření rámcové smlouvy pro výkon veřejně prospěšných prací a zajišťuje personální agendu veřejně 

prospěšných prací, 

f) vede evidenci osobních spisů všech zaměstnanců včetně požadovaných listin a dokladů, 
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g) organizuje a zajišťuje ověření zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon státní správy, 

h) organizuje a zajišťuje vzdělávání vedoucích úředníků, úředníků a ostatních zaměstnanců zařazených do 

magistrátu, zpracovává plán vzdělávání zaměstnanců, organizuje interní vzdělávání zaměstnanců 

a evidenci vzdělávání, rekvalifikaci zaměstnanců,  

i) zajišťuje prohlubování kvalifikace zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce a kolektivní smlouvou 

včetně přípravy a upracování kvalifikačních dohod,  

j) organizačně zabezpečuje bezplatné odborné praxe studentů škol na magistrátu, 

k) vede personální evidenci dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města a osob pracujících na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

l) zpracovává a aktualizuje vnitřní předpisy a směrnice v oblasti personální práce a vzdělávání, 

m) organizuje a zajišťuje provádění kontroly, zda zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů 

dočasné pracovní neschopnosti dodržují povinnosti stanovené v § 56 odst. 2 písm. b) a další související 

oprávnění zaměstnavatele podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, eviduje písemné záznamy o výsledcích kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných 

zaměstnanců, 

n) vede evidenci a organizuje využití zasedací místnosti ve dvoře radnice, 

o) organizuje a komplexně zajišťuje zpracování koncepce vzdělávání zaměstnanců, plánů vzdělávání 

úředníků a plánů osobního rozvoje zaměstnanců, komplexně organizuje interní vzdělávání 

zaměstnanců, vede evidenci vzdělávání zaměstnanců, 

p) organizuje a komplexně zajišťuje ověření zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon státní 

správy, organizuje a zajišťuje interní vzdělávání zaměstnanců a evidenci vzdělávání, 

q) po personální stránce zajišťuje odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců města, 

r) vydává na žádost vedoucích odborů průkazy zaměstnanců města a vede jejich evidenci,  

s) eviduje a zajišťuje preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců. 

 

 

2) v části Třetí upravující činnost Odboru sociálních věcí  

- v Dílu 10 se v článku 93 písm. h) vypouští slova „oddělení mzdové agendy“ a nahrazují se textem 

„oddělení řízení lidských zdrojů“.  

 

3)  v části Třetí upravující Působení odborů magistrátu v souvislosti s provozem základních registrů  

- se v článku 152 odst. 3 písm. d) vypouští slova „oddělení právní a personální“ a nahrazují se textem 

„oddělení právní“.  

 

4) v části Třetí upravující činnost Odboru Právníka města  

- se ruší článek 150. 

 

K bodu  8. 5 Změna Směrnice č. 2/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Prostějovem – nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncese platné od 1. 1. 2018 

Schváleno usnesení č. 8101: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

změnu čl. 13 Směrnice č. 2/2016, kterou se upravuje postup při zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Prostějovem, dle předloženého návrhu, a to s účinností ode dne schválení.  

 

K bodu  8. 6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro 

statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“- zahájení řízení 

Schváleno usnesení č. 8102: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup elektrické energie a 

zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona 

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

 

2. rozdělení veřejné zakázky na dvě části, dle druhů energií: 

- část 1 Dodávka elektrické energie 

- část 2 Dodávka zemního plynu 

s možností samostatných dílčích plnění obou částí; 
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3. hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona a použití jediného, pro obě části 

zakázky shodného hodnoticího kritéria „Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH“, hodnoceného prostřednictvím 

elektronické aukce; 

 

4. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární 

město Prostějov v letech 2019 - 2020“ včetně vzorů Smluv pro dodávku elektrické energie a pro dodávku 

zemního plynu dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

5. výjimku z čl. 16 Směrnice č. 2/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek statutárním městem 

Prostějovem (dále jen směrnice 2/2016) pro nepoužití jistoty pro zajištění povinností dodavatele, plynoucích z 

účasti v zadávacím řízení; 

 

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

tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek);  

 

7. 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 6. 2. 2018. 

 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné 

zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2019 - 

2020“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a za použití výše uvedeného hodnoticího kritéria.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 30. 6. 2018 

p o v ě ř u j e 

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 z jednání Rady města Prostějova ze dne 6. 2. 2018. 

 

K bodu  8. 7 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO ZŠ a MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“ - zahájení řízení 

Schváleno usnesení č. 8103: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení „EÚO ZŠ a MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen zákon); 

 

2.  hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona a 

hodnoticí kritéria pro posouzení výhodnosti poměru nabídkové ceny a kvality a jejich váhu takto: 

A. Výše cena díla v Kč bez DPH ……………………………………………..    s váhou 80%; 

B. Délka záruky za jakost díla – stavebních prací v měsících ..………..….     s váhou 20%, 

nejkratší požadovaná délka je 60 měsíců, nejdelší přípustná délka je 96 měsíců.  

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „EÚO MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“, včetně vzoru Smlouvy o 

dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

4. zaslání Výzvy k podání nabídky těmto 6 možným dodavatelům: 

- Realinvest s.r.o., Prostějov, IČO: 46961895,   

- POZEMSTAV  Prostějov a.s., Prostějov,  IČO: 25527380, 

- R&G ZESTA  spol. s.r.o., Prostějov, IČO: 63486270, 

- Stavební společnost Navrátil  s.r.o., Prostějov, IČO: 46972021, 

- JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov - Hvozd, IČO: 01586548, 

-  Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Prostějov,  IČO: 60722291. 

 

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

tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek);  
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6. 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 6. 2. 2018. 

 

u k l á d á 

vedoucí Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci 

veřejné zakázky „EÚO ZŠ a MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“ s použitím výše zmíněné zadávací 

dokumentace a za použití výše uvedených hodnoticích kritérií.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 5. 2018 

 

p o v ě ř u j e 

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 z jednání Rady 

města Prostějova ze dne 6. 2. 2018. 

 

K bodu  8. 8 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ - zahájení řízení 

Schváleno usnesení č. 8104: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

 

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 

podlimitním řízení „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen zákon); 

 

2. hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona a 

hodnoticí kritéria pro posouzení výhodnosti poměru nabídkové ceny a kvality a jejich váhu takto: 

A. Výše ceny díla v Kč bez DPH …………………………………. s váhou 80 %; 

B. Délka záruky za jakost díla – stavebních prací v měsících …. s váhou 20 %, 

nejkratší požadovaná délka je 60 měsíců, nejdelší přípustná délka je 96 měsíců.  

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ včetně vzoru Smlouvy o 

dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

4. zaslání Výzvy k podání nabídky těmto 5 možným dodavatelům: 

- OHL ŽS, a.s.,  Brno, Veveří, IČO: 46342796,  

- EUROVIA CS, a.s., Praha 1 – Nové Město, IČO: 45274924, 

- Skanska a.s., Praha 8 - Karlín, IČO: 26271303, 

- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno, IČO: 25317628, 

- SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice 3, IČO: 48035599. 

 

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

tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek);  

 

6. 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 6. 2. 2018. 

 

u k l á d á 

vedoucí Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné 

zakázky „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a za použití 

výše uvedených hodnoticích kritérií.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 30. 4. 2018 
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p o v ě ř u j e 

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 z jednání Rady 

města Prostějova ze dne 6. 2. 2018. 

 

K bodu  8. 9 Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity“ - informace o průběhu 

řízení a návrh na výběr dodavatele 

Schváleno usnesení č. 8105: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele v zadávacím řízení „ZŠ a MŠ J. Železného 

– zvýšení kapacity“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost POZEMSTAV Prostějov, 

a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČ: 25527380, jejíž nabídka plně vyhověla všem podmínkám 

zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 

jak je uvedeno v důvodové zprávě; 

 

2. zadat veřejnou zakázku „ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity“ společnosti POZEMSTAV Prostějov, a.s., 

Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČ: 25527380, a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na 

realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

p o v ě ř u j e  

již ustavenou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zajistit doložení všech dokladů a vzorků prokazujících 

způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů a splnění technických a dalších podmínek zadávací 

dokumentace vybraným dodavatelem POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČ: 

25527380 v souladu s § 122 odst. 3) zákona a provést kontrolu úplnosti a správnosti těchto dokladů a vzorků 

před uzavřením smlouvy o dílo. 

 

u k l á d á 

1. Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě dle zákona uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity“ s vybraným dodavatelem POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 

73, 796 01 Prostějov, IČ: 25527380. 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 9. 3. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace 

zadávacího řízení „ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 23. 3. 2018 

 

K bodu  9.1 Participativní rozpočet 

Schváleno usnesení č. 8106: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předložený materiál, týkající se participativního rozpočtu. 

 

K bodu  9.2 ROZOP schválená RM v roce 2017 v souladu s usneseními ZM (Rozpočet na rok 2017) 

Schváleno usnesení č. 8107: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2017 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 a 

usnesením ZMP č. 16237 (Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017) ze dne 12. 12. 2016, 

u k l á d á 

vedoucímu Finančního odboru MMPv, předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o provedených 

rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2017 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 a 

usnesením ZMP č. 16237 (Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017) ze dne 12. 12. 2016. 

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO 

k. termín: 19. 2. 2018 
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K bodu  9.3 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2018 

Schváleno usnesení č. 8108: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2018 jako přílohu směrnice č. 6/2017 Dlouhodobý majetek, 

jeho evidence a odpisový plán. 

 

K bodu 10.2 Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2018 (Azylové centrum Prostějov) 

Schváleno usnesení č. 8109: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 500.000 Kč Azylovému centru Prostějov, 

o.p.s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801 

-  na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov, o.p.s., pro rok 2018 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem 

Azylovým centrem Prostějov, o.p.s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801, dle návrhu, uvedeného v 

příloze písemného materiálu. 

 

K bodu 10.3 Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2018-2020 

Schváleno usnesení č. 8110: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2018 - 2020. 

 

K bodu 11. 1 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - tělocvičny ZŠ Dr. Horáka 

Schváleno usnesení č. 8111: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

bezúplatné užívání majetku – tělocvičny Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 pro sportovní vyžití 

zaměstnanců školy, a to 5x týdně 1,5 hodiny. 

 

K bodu 11.2 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného o souhlas s přijetím věcného daru 

Schváleno usnesení č. 8112: 

Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

s přijetím věcného daru – školní tabule Triptych na zvedacím systému v hodnotě Kč 30 000,-- Základní školou a 

mateřskou školou Jana Železného Prostějov od dárce Firma Consulta Bürotechnik s. r. o. Cukrovarská 

519/2068201 Vyškov. 

 

K bodu 11.3 Žádost ZŠ Melantrichova o souhlas s navýšením účelově určeného peněžitého daru 

Schváleno usnesení č. 8113: 

Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

s navýšením účelově určeného peněžitého daru z Kč 27 608,-- na Kč 28 884,-- od společnosti Women for Women, 

o. p. s.,  Praha Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60 na úhradu měsíčních záloh 

stravného pro vybraných 11 žáků základní školy se sociálním znevýhodněním, a sice od 1. 1. 2018 do 29. 6. 2018. 

 

K bodu 11.4 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Moravská) 

Schváleno usnesení č. 8114: 

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 003111 5331   0200000020330 817 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 – oprava 
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zbývající části plotu školní zahrady v mateřské škole, oprava venkovní terasy) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 817 000,-- 

(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO) 

 

K bodu 11.5 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (přeúčtování položek Den učitelů, Sportovec) 

Schváleno usnesení č. 8115: 

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 006409 5139   0200000000003 600,- 

 (zvýšení položky 5139 – materiál – Den učitelů) 

 0020 006409 5175   0200000000003 42.000,- 

 (zvýšení položky 5175 – pohoštění Den učitelů) 

 0020 006409 5194   0200000000003 17.400,- 

 (zvýšení položky 5194 – kytky, drobné dárky pro oceněné učitele – Den učitelů) 

 0020 006409 5175   0200000000002 60.000,- 

 (zvýšení položky 5175 – pohoštění Sportovec města Prostějova) 

 0020 006409 5194   0200000000002 20.000,- 

 (zvýšení položky 5194 – kytky a plakety pro oceněné sportovce Sportovec města Prostějova) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 006409 5169   0200000000003 60.000,- 

(snížení položky 5169 Den učitelů) 

0020 006409 5169   0200000000002 80.000,- 

(snížení položky 5169 Sportovec města Prostějova) 

 

K bodu 12.1 Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele  

Schváleno usnesení č. 8116: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova jmenovat Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako určeného 

zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Zprávy o uplatňování Územního plánu Prostějov a 

případné změny územního plánu pořizované na základě této zprávy. 

 

K bodu 12.2 Pořízení samostatné změny Územního plánu Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8117: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova 

1. schválit pořízení IV. změny Územního plánu Prostějov, zkráceným postupem pořizování, podmíněné úhradou 

nákladů žadatelem, která bude obsahovat řešení změny funkčního využití ploch 0759 - smíšená výrobní (VS) a 

0760 - dopravní infrastruktury (DX) na plochu specifickou (X), včetně dopravního napojení v návaznosti na 

okolní využití a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území; 

2. jmenovat Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako určeného zastupitele pro spolupráci s 

pořizovatelem při pořizování IV. změny Územního plánu Prostějov. 

 

K bodu 13. 1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova) 

Schváleno usnesení č. 8118: 

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 3612 6121  1 0600558000000 31 000 000 

Zvýšení pol. 6121 – Komunitní dům Sušilova 
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- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 31 000 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 13. 2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Krasický rybník – stavební úpravy) 

Schváleno usnesení č. 8119: 

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 2333 6121  1 0600508000000 600 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Krasický rybník – stavební úpravy  

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 600 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 13. 3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného) 

Schváleno usnesení č. 8120: 

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 

60 3122 5171  5 0600000508028 230 000 

Střední odborná škola podnikání a obchodu, Rejskova 4 -  výměna oken a dveří 

60 3122 5171  5 0600000508027 100 000 

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o., Husovo nám. 91 – výměna vchodových dveří    

60 3123 5171  5 0600000607030 500 000 

SOŠp a SOUs Lidická 4 – výměna prosklených bloků,  obnova  venkovních   nátěrů oken    

60 3123 5171  5 0600000607027 300 000 

Střední zdravotnická škola, Vápenic 3 – výměna oken, oprava podlah v učebnách 

60 3122 5171  5 0600000607008 350 000 

Střední škola designu a módy, Vápenice 1 – výměna oken       

60 3122 5171  5 0600000508030 300 000 

CMG, ZŠ a MŠ Prostějov – oprava podlahy tělocvičny Komenského 4 

60 3315 5171   0600000508025 400 000 

Muzeum a galerie v Prostějově – oprava střechy hlavní budovy 

60 3122 5171  5 0600000000000 7 160 

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  5                 2 187 160  

Snížení pol. 8115 - Fond reinvestic nájemného 

 

K bodu 13. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod položek investičních akcí) 

Schváleno usnesení č. 8121: 

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   0600102000000 200 000 



Strana 15 z 22 

 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích 

ploch vč. PD 

0060 
3745 

5169   0600554000000 520 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb  - Vnitroblok Kostelecká 33-37 – rek. komunikace a chodníků – 

zeleň 

0060 
3745 

5169   0600541000000 85 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb  - Chodník ulice Žitná Čechovice – zeleň 

0060 
3745 

5169   0600556000000 700 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb  - Koupaliště Vrahovice – zeleň 

0060 
3745 

5169   0600566000000 100 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb  - Podchod pod mostem v Olomoucké ulici  - manipulační plocha 

– zeleň 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3745 5169   0600102000000 200 000 

Snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb  - Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích 

ploch vč. PD – zeleň 

0060 
2219 

6121   0600554000000 520 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Vnitroblok Kostelecká 33-37 – rek. komunikace a chodníků 

0060 
2219 

6121   0600541000000 85 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Chodník ulice Žitná Čechovice  

0060 
3412 

6121   0600556000000 700 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Koupaliště Vrahovice 

0060 
2219 

6121   0600566000000 100 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Podchod pod mostem v Olomoucké ulici  - manipulační plocha 

 

K bodu 13. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum DDM Vápenice - fotovoltaická elektrárna – 

PD) 

Schváleno usnesení č. 8122: 

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 3714 6121   0600615000000 150 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Sportcentrum DDM Vápenice – fotovoltaická elektrárna - 

projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 150 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva RMP 

 

K bodu 13. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy 

PD) 

Schváleno usnesení č. 8123: 

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   0600609000000 350 000 
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Zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb - ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy 

– projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3113 5171   0600609000000 200 000 

Snížení položky 5171 – opravy a udržování - ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy  

0070 6409 5901   0700000707100 150 000 

Snížení položky 5901 - rezerva RMP  

 

K bodu 13. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník v ul. Krasická) 

Schváleno usnesení č. 8124: 

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 2219 6121  1 0600616000000 300 000 

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Chodník v ul. Krasická 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 300 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 13. 8 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (MŠ Čechovice - rekonstrukce učebnových pavilonů – 

projektová dokumentace) 

Schváleno usnesení č. 8125: 

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 3111 6121  1 0600617000000 900 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - MŠ Čechovice - rekonstrukce učebnových pavilonů – 

projektová dokumentace 
- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 900 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 
 

K bodu 14. 1 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny zástavním právem 

Schváleno usnesení č. 8126: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova udělit souhlas společnosti DGPack s.r.o., se sídlem Ve svahu 482/5, Praha 4, 

Podolí, PSČ: 147 00, IČ: 051 00 194, se zřízením zástavního práva k částem pozemků p.č. 310/18, p.č. 310/6, p.č. 

310/3, p.č. 310/2 a p.č. 310/19, vše v k.ú. Kralice na Hané, odprodaným společnosti v souladu s usnesením 

Zastupitelstva města Prostějova č. 17069 z 03. a 04.04.2017 (nově dle geometrického plánu označeny jako p.č. 

310/37, p.č. 310/32, p.č. 310/30, p.č. 310/31 a p.č. 310/29, vše v k.ú. Kralice na Hané), na zajištění úvěru 

poskytnutého na financování výstavby výrobního areálu v sektoru A průmyslové zóny města Prostějova, s tím, 

že souhlas Statutárního města Prostějova bude udělen poté, co se společnost DGPack s.r.o. stane vlastníkem 

předmětných pozemků a za jejich prodej bude Statutárnímu městu Prostějovu uhrazena kupní cena. 

 

K bodu 14. 2 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2018 

Schváleno usnesení č. 8127: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e  

plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2018 dle předloženého návrhu. 
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K bodu 14. 3 Ceny pro soutěž škol ve sběru papíru 2017 - 2018 

Schváleno usnesení č. 8128: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

ceny za účast v soutěži ve sběru papíru:  

1. pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo 

1.          cena   1 100,- Kč        

2.          cena   1 000,- Kč        

3.          cena      800,- Kč        

4.          cena      700,- Kč         

5.          cena      600,- Kč         

6.          cena      500,- Kč       

7.          cena      400,- Kč        

8. – 10. cena      300,- Kč       

2. pro vítězné 4 školy peněžní odměna 

1. cena 15 000,- Kč 

2. cena 12 000,- Kč 

3. cena   9 000,- Kč 

4. cena   5 500,- Kč 

 

K bodu 14. 4 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím 

Schváleno usnesení č. 8129: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informace o předaném technickém zhodnocení majetku 

svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2017. 

 

K bodu 14. 5 Schválení pronájmu pozemku p. č. 4551 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8130: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1) pronájem pozemku p.č. 4551 – ostatní plocha o výměře 1.063 m2 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je zpevněná 

cesta, ve spoluvlastnictví …..  a ….., za účelem užívání zpevněné cesty a veřejné zeleně, za následujících 

podmínek: 

a) doba nájmu – určitá do 31. 06. 2035, 

b) výše nájemného – 20 Kč/m2/rok, tj. celkem 21.260 Kč ročně, 

c) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

2) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 006409 5164   0500000000000 17.717 

zvýšení pol. 5164 – nájemné; nájemné za užívání pozemku p.č. 4551 v k.ú. Prostějov (alikvotní díl za 

období 03-12/2018) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 006409  5901   0700000707100 17.717 

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova 

 

K bodu 14. 6 Schválení výpůjčky objektu Společenského domu na ul. Komenského a pronájmu objektu Městské 

tržnice na ul. Kostelní a Úprkova 

Schváleno usnesení č. 8131: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. výpůjčku pozemku p.č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.688 m2, jehož součástí je stavba 

občanského vybavení č.p. 4142 (Komenského 6 v Prostějově), a pozemku p.č. 83 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 106 m2, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p. nebo č.e., vše v k.ú. Prostějov, společnosti 

Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za 

účelem provozování společenského domu za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky - neurčitá s čtyřměsíční výpovědní lhůtou,  
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b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady spojené s provozem a údržbou předmětu 

výpůjčky, 

c) vypůjčitel se ve smlouvě o výpůjčce zaváže na vlastní náklady zajišťovat konání akcí pořádaných 

půjčitelem ve stavbě občanského vybavení č.p. 4142 (Komenského 6 v Prostějově), jež je součástí 

pozemku p.č. 93 v k.ú. Prostějov, 

2. pronájem pozemku p.č. 11/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.645 m2 v k.ú. Prostějov, jehož součástí 

je stavba občanského vybavení bez č.p. nebo č.e., společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem 

Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem organizování obchodních aktivit 

včetně provozu veřejných WC za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,  

b) výše nájemného - 49.350 Kč bez DPH ročně, 

c) nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace. 

 

K bodu 14. 7 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1468 v k. ú. Prostějov, jehož součástí je stavba bytového 

domu č. p. 902 

Schváleno usnesení č. 8132: 

Rada města Prostějova  

1) n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemku p.č. 1468 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.112 m2 v k.ú. Prostějov, jehož 

součástí je stavba bytového domu č.p. 902 (Mlýnská 34 v Prostějově), 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti společnosti JAMASTAV MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 

11, Hvozd, PSČ: 798 55, IČ: 015 86 548, o prodej pozemku p.č. 1468 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.112 

m2 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 902 (Mlýnská 34 v Prostějově). 

 

K bodu 14. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 345 v k. ú. Čechovice u Prostějova 

Schváleno usnesení č. 8133: 

Rada města Prostějova  

1) n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje pozemku p.č. 345 – orná půda o výměře 18.708 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….., o prodej pozemku p.č. 345 – orná půda o výměře 18.708 

m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova. 

 

K bodu 14. 9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8134: 

Rada města Prostějova  

1. v y h l a š u j e 

záměr prodeje části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 5.750 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) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému 

pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu ho prodat 

nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně 

sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví 

kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného 

rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno užívání stavby na předmětném pozemku 

využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

c) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného 

pozemku; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí 

správního orgánu, kterým bude povoleno užívání stavby na předmětném pozemku využitelné k 

podnikatelské činnosti kupujícího,  

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 

spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, 

2. n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.500 m2, 

 

 

3. d o p o r u č u j e 
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Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti společnosti Pavel Makový-Pohřební služba, s.r.o., se sídlem 

Prostějov, Drozdovice 1169/79, PSČ: 796 01, IČ: 282 91 417, o prodej části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v 

k.ú. Prostějov o výměře cca 1.500 m2. 

 

K bodu 14.10 Vyhlášení záměru směny bytových domů na nám. T. G. Masaryka za pozemky v k. ú. Prostějov  

Schváleno usnesení č. 8135: 

Rada města Prostějova  

1) n e s c h v a l u j e  

záměr směny pozemků p.č. 268/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.720 m2, jehož součástí je stavba 

bytového domu č.p. 199 (nám. T. G. Masaryka 22 v Prostějově), a p.č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

209 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 200 (nám. T. G. Masaryka 22a v Prostějově), oba v k.ú. 

Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemky p.č. 478/1 – ostatní plocha o výměře 10.729 

m2, p.č. 478/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 294 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., p.č. 

478/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č.p. nebo č.e., p.č. 478/5 

– ostatní plocha o výměře 2.475 m2, p.č. 478/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2, jehož součástí je 

jiná stavba bez č.p. nebo č.e., p.č. 478/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, jehož součástí je jiná 

stavba bez č.p. nebo č.e., p.č. 478/17 – ostatní plocha o výměře 2.763 m2, p.č. 478/18 – ostatní plocha o výměře 

667 m2, p.č. 480 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., a 

p.č. 481 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., vše v k.ú. 

Prostějov, ve vlastnictví ….., 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….., o směnu pozemků p.č. 268/3 – zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 1.720 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 199 (nám. T. G. Masaryka 22 v 

Prostějově), a p.č. 269 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, jehož součástí je stavba bytového domu 

č.p. 200 (nám. T. G. Masaryka 22a v Prostějově), oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města 

Prostějova za pozemky p.č. 478/1 – ostatní plocha o výměře 10.729 m2, p.č. 478/2 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 294 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., p.č. 478/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

206 m2, jehož součástí je stavba garáže bez č.p. nebo č.e., p.č. 478/5 – ostatní plocha o výměře 2.475 m2, p.č. 

478/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., p.č. 478/13 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., p.č. 478/17 – ostatní 

plocha o výměře 2.763 m2, p.č. 478/18 – ostatní plocha o výměře 667 m2, p.č. 480 – zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 14 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., a p.č. 481 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

27 m2, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e., vše v k.ú. Prostějov, v jeho vlastnictví. 

 

K bodu 14.11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7661 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8136: 

Rada města Prostějova  

1) n e s c h v a l u j e  

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7661 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2 Tělocvičné jednotě 

Sokol I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 173/4, PSČ: 796 01, IČ: 155 26 151, za účelem užívání čtyř 

odstavných ploch, 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 odstavných ploch umístěných na předmětu výpůjčky,  

2) n e s c h v a l u j e 

Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 173/4, PSČ: 796 01, IČ: 155 26 151, 

prominutí nájemného za kalendářní rok 2018 ve výši 8.000 Kč bez DPH za pronájem části pozemku p.č. 7661 v 

k.ú. Prostějov o výměře 40 m2 za účelem užívání čtyř parkovacích stání (parkovací stání označena čísly 23, 24, 

25 a 26), sjednaný dle Smlouvy o nájmu č. 2014/50/016 ze dne 06.02.2014 uzavřené mezi Statutárním městem 

Prostějovem jako pronajímatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 

173/4, PSČ: 796 01, IČ: 155 26 151, jako nájemcem, 

 

3) n e v y h o v u j e  

žádostem Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 173/4, PSČ: 796 01, IČ: 155 26 

151, o prominutí nájemného za kalendářní rok 2018 ve výši 8.000 Kč bez DPH za pronájem části pozemku p.č. 

7661 v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2 za účelem užívání čtyř parkovacích stání (parkovací stání označena čísly 

23, 24, 25 a 26), sjednaný dle Smlouvy o nájmu č. 2014/50/016 ze dne 06.02.2014 a o výpůjčku části pozemku p.č. 

7661 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2, za účelem užívání čtyř odstavných ploch. 

 

K bodu 14.12 Výkup pozemku p. č. 6554/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 
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Schváleno usnesení č. 8137: 

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 pozemku p.č. 6554/1 – orná půda o výměře 6.678 m2 v k.ú. Prostějov od spoluvlastníků tohoto pozemku 

do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, tj. celkem 2.671.200 Kč, za 

následujících podmínek: 

a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do 

katastru nemovitostí, a to v poměru dle velikosti spoluvlastnických podílů, 

b) 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 

0000000050 006409 6130  1 0500000000000 2.672.200 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6554/1 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 2.672.200 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 14.13 Výkup pozemků v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 8138: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova odmítnout nabídku ….., na odkup pozemků p.č. 6368 – zahrada o výměře 4.584 

m2 , p.č. 6441 – zahrada o výměře 4.729 m2, p.č. 6442 – zahrada o výměře 9.008 m2 a p.č. 6443 – zahrada o 

výměře 8.679 m2, vše v k.ú. Prostějov, za kupní cenu ve výši 550 Kč/m2, tj celkem 14.850.000 Kč. 

 

K bodu 14.14 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku v k. ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 8139: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

v souvislosti s investiční akcí Statutárního města Prostějova „Koupaliště Vrahovice“ zřízení služebnosti 

inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a v právu umístit a provozovat rozvaděč MRK20 

včetně jejich ochranného pásma na části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 658/1 v k.ú. Vrahovice 

(rozsah zatížení pozemku 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: 

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a rozvaděče 

MRK20 a jejich 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 100 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, 

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 14.15 Žádost o obnovení osvětlení pozemku a úhradu nákladů - SV Krasická 10 

Schváleno usnesení č. 8140: 

Rada města Prostějova 
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1) s o u h l a s í  

se zprovozněním osvětlení na pozemku p.č. 6231/27 v k.ú. Prostějov a  

2) u k l á d á  

Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova zahájit jednání se Společenstvím vlastníků 

Krasická 10, se sídlem Krasická 3840/10, 796 01 Prostějov, IČO: 276 95 166, o uzavření smlouvy o úhradě 

provozních nákladů  

      odpovídá: Mgr. Vojtek, vedoucí OSÚMM 

      k. termín: 31. 03. 2018 

 

K bodu 14.16 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města a 90 - správa a údržba majetku města 

Schváleno usnesení č. 8141: 

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 

0000000050 003639 5139   0500000000000 160.000 

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu (tašky na tříděný odpad, sáčky na psí exkrementy) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace       O hodnotu v Kč 

0000000090 003722 5169   0900000900200 160.000 

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb, komunální odpad 

 

K bodu 14.17 Schválení uzavření smlouvy o přijetí peněz a listin do úschovy notáře v souvislosti s výkupem částí 

pozemků p.č. 5881 a p.č. 5868, oba v k.ú. Prostějov  

Schváleno usnesení č. 8142: 

Rada města Prostějova  

1) s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o přijetí peněz a listin do úschovy notáře v souvislosti s výkupem částí pozemků p.č. 5868 a p.č. 

5881, oba v k.ú. Prostějov, za podmínek dle přílohy k materiálu, 

2) z m o c ň u j e 

Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátorky Statutárního města Prostějova, k podpisu smlouvy o přijetí peněz a 

listin do úschovy notáře uvedené v bodě 1) usnesení. 

 

K bodu 15.Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 748 v domě na ul. Hacarova 4343/2 

Schváleno usnesení č. 8143: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu garážového stání č. 748 o celkové rozloze 3,66 m2 v domě  na ul. Hacarova 4343/2 v Prostějově, 

č. par. 6020/159, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 za těchto podmínek: 

- pro garážování el. kola či tříkolky ve vlastním užívání 

- s předností parkování nájemníků domu na ul. Hacarova 4343/2 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 100,-Kč/měsíc 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 16.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Schváleno usnesení č. 8144: 

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 2+1 na Brněnská 4153/46, 796 01 Prostějov (s balkonem), č. par. 2566/16, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

- ….. 

byt o velikosti 0+1 na Hacarova 4343/2, 796 04 Prostějov (bez balkonu, bezbariérový byt),č. par. 6020/159, k.ú. 

Prostějov, LV č. 10001 

- …... 
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K bodu 16.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

Schváleno usnesení č. 8145: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

byt o velikosti 0+1 na ul. Brněnská 4209/36, 796 01  Prostějov (s balkonem), č. par. 2566/25, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

- ….. 

byt o velikosti 2+1 na ul. J. V. Myslbeka 4282/21, 796 04 Prostějov (s balkonem), č. par. 6079/32, k.ú. Prostějov, 

LV č. 10001 

- …... 
 

K bodu 17.1 Různé - Návrh změny JŘ ZMP (ústní zpráva RNDr. Raškové) 

Schváleno usnesení č. 8146: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova v čl. 17, odst. 3) 

a 4) dle ústní zprávy RNDr. Aleny Raškové, 

u k l á d á 

vedoucí Odboru kancelář tajemníka, předložit návrh změny na zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2018. 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 19. 2. 2018 

 

K bodu 17.2 Různé - Uzavírka silnice II/433 na ul. Brněnská a dále směr Žešov (ústní zpráva RNDr. Raškové) 

Schváleno usnesení č. 8147: 

Rada města Prostějova 

p o v ě ř u j e 

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky a Bc. Pavla Smetanu, náměstka primátorky zastupováním města 

při jednáních týkajících se uzavírky silnice II/433 (ul. Brněnská a dále směr Žešov) v souvislosti se stavební akcí 

„Rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Mořice“ s úkolem minimalizovat dopady dopravního omezení na chod 

města. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

Prostějov 6. 2. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí 


