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 S00AX02ADQKI 

*S00AX02ADQKI* 
čj.        PVMU     17806/2018  10 
SpZn.   KP     11/2018  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 13 příloh:       listů příloh: 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 99. schůze Rady města Prostějova, konané 8. 2. 2018 
 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 8148: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 99. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 8. 2. 2018, uvedený na pozvánce, 

p o v ě ř u j e  

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

 

K bodu 2. Záležitosti obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 

Schváleno usnesení č. 8149: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova: 

1) delegovat na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., se sídlem 

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov, IČ: 494 51 723, konanou dne 14. 5. 2018 v sídle společnosti, v souladu s § 84 

odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RNDr. Alenu 

Raškovou, primátorku statutárního města Prostějova a v případě její neúčasti Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka 

primátorky, jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova. 

 

2) pověřit delegovaného zástupce statutárního města Prostějova, aby na řádné valné hromadě obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov, IČ: 494 51 723, 

navrhl a hlasoval pro 

1. volbu Mgr. Jiřího Pospíšila, ….., do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a 

kanalizace Prostějov, a.s. k datu 16. 5. 2018, 

2. volbu Ing. Bedřicha Grulicha, ….., do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a 

kanalizace Prostějov, a.s. k datu 16. 5. 2018, 

3. volbu Ing. Jiřího Rozehnala, ….., do funkce člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a 

kanalizace Prostějov, a.s. k datu 16. 5. 2018, 

4. volbu Ing. Radka Zacpala, ….., do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Vodovody a 

kanalizace Prostějov, a.s. k datu 16. 5. 2018. 

 

K bodu 3. ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

Schváleno usnesení č. 8150: 

Rada města Prostějova  

I. 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 5169   0200000000005 49.800,- 

 (zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb – zpracování návrhu plánu podpory sportu) 

- snižuje rozpočet výdajů  

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 006409 5901   0700000707100 49.800,- 

 (snížení položky 5901 – rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP) 
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II. u k l á d á 

vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení návrhu Plánu rozvoje sportu 

v Prostějově s dodavatelem Sport a věda, spolek, IČO: 269 99 757, se sídlem Českobratrská 2537/35, 796 01 

Prostějov. 

       odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

       k. termín: 28. 2. 2018 

 

K bodu 4. Dotace 2018 - oblast sociální - celoroční činnost 

Schváleno usnesení č. 8151: 

Rada města Prostějova  

I.  d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit  

 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální věci, 

z prostředků Komise sociální a zdravotní a z prostředků nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční 

 

1. ve výši 250.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

- na Kontaktní centrum v Prostějově – materiálové náklady (zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, 

drobný majetek a jiné materiálové náklady), nemateriálové náklady (energie, cestovné, opravy a údržba, služby 

– nájemné, odvoz infekčního odpadu, telefony a internet, vzdělávání, tisky, pojištění a jiné provozní náklady), 

osobní náklady – mzdové náklady (mzdy včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) s odvody, 

zákonné pojištění; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

2. ve výši 100.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

- na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově – materiálové náklady (zdravotnický materiál, 

kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady), nemateriálové náklady (energie, cestovné, 

opravy a údržba, služby – nájemné, odvoz infekčního odpadu, telefony a internet, vzdělávání, tisky, pojištění a 

jiné provozní náklady), osobní náklady – mzdové náklady (mzdy včetně dohod o provedení práce a dohod o 

pracovní činnosti) s odvody, zákonné pojištění; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

3. ve výši 70.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

- na Terapeutické centrum v Olomouckém kraji, pobočku Prostějov – materiálové náklady (zdravotnický 

materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady), nemateriálové náklady (energie, 

cestovné, opravy a údržba, služby – nájemné, odvoz infekčního odpadu, telefony a internet, vzdělávání, tisky, 

pojištění a jiné provozní náklady), osobní náklady – mzdové náklady (mzdy včetně dohod o provedení práce a 

dohod o pracovní činnosti) s odvody, zákonné pojištění; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

4. ve výši 125.000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 

- na denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením – energie, služby, materiál na činnost 

a terapeutické aktivity; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

5. ve výši 150.000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 

- na sociálně aktivizační služby pro seniory – osobní náklady (vedení zájmových útvarů, pracovník v sociálních 

službách, lektoři vzdělávacích aktivit), energie, telefon, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

6. ve výši 150.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017 

- na spolufinancování provozu Mateřského centra Cipísek – materiál provozní a programový, knihy, pomůcky, 

nájemné a energie, ostatní služby, mzdové náklady a odvody; 



Strana 3 z 13 

 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

7. ve výši 90.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., Revoluční 764/17, Praha 1 – Staré Město, IČO 004 07 933 

- na projekt SOS Kompas – rodinné mediace – mzdové náklady pro mediátory; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

8. ve výši 80.000 Kč Pomocné ruce na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s., Školní 211/32, Prostějov, IČO 

697 46 338 

- na služby osobní asistence – provozní náklady – spotřeba energie, nájemné kanceláře, telekomunikace, vzdělávací 

kurzy; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

9. ve výši 75.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizaci Prostějov, Kostelecká 

4165/17, Prostějov, IČO 628 58 602 

- na financování nákladů spojených s činností organizace v oblasti sociální, zdravotní a kulturní – pronájem 

kanceláře včetně energií, mzdy včetně odvodů a dohod o provedení práce (DPP), kancelářské potřeby a opravy 

majetku, pronájem sálu na přednášky; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

10. ve výši 20.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – provozní náklady (energie – elektřina); 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

11. ve výši 50.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

- na Domov Daliborka – odlehčovací služby – provozní náklady (energie – elektřina, voda, školení); 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

12. ve výši 16.500 Kč Středisku rané péče SPRP, pobočce Olomouc, Střední novosadská 356/52, Olomouc, IČO 750 

95 009 

- na ranou péči pro rodiny s dítětem od narození se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným 

postižením, včetně dětí s poruchou autistického spektra – materiálové zabezpečení (speciální pomůcky, materiál na 

výrobu pomůcek, pohonné hmoty, kancelářské potřeby), služby (energie, nájemné, spoje, opravy a servis aut, 

ostatní služby), mzdové náklady; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

13. ve výši 10.000 Kč Člověku v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha, IČO 257 55 277 

- na podporu sociální služby Terénní programy – mzdové náklady pracovníků v Terénní sociální práci (hrubá 

mzda, odvody, zákonné pojištění), energie (podíl na energiích Prostějovské kanceláře), nájem (podíl na nájmu 

Prostějovské kanceláře), školení a kurzy sociálních pracovníků, materiálové náklady (kancelářské potřeby a jiné 

materiálové náklady); 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

14. ve výši 10.000 Kč spolku Podané ruce – osobní asistence, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596 

- na zajištění služby osobní asistence – částečné pokrytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči (osobních 

asistentů); 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s níže uvedenými 

příjemci budou upřesněny tyto údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a 

vyúčtování dotace): 
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1. Společností Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621; 

2. Společností Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621; 

3. Společností Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621; 

4. spolkem LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991; 

5. spolkem LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991; 

6. Mateřským centrem Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017; 

7. SOS dětskými vesničkami, z.s., Revoluční 764/17, Praha 1 – Staré Město, IČO 004 07 933; 

8. Pomocnou rukou na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s., Školní 211/32, Prostějov, IČO 697 

46 338; 

9. Svazem tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizací Prostějov, Kostelecká 4165/17, 

Prostějov, IČO 628 58 602; 

10. Charitou Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854; 

11. Charitou Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854; 

12. Střediskem rané péče SPRP, pobočkou Olomouc, Střední novosadská 356/52, Olomouc, IČO 750 95 009; 

13. Člověkem v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha, IČO 257 55 277; 

14. spolkem Podané ruce – osobní asistence, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4376 5221   0210000000000 250.000 Kč 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Společnost Podané ruce – 

Kontaktní centrum v Prostějově) 

0021 4375 5221   0210000000000 100.000 Kč 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Společnost Podané ruce – 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově) 

0021 4376 5221   0210000210100 70.000 Kč 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Společnost Podané ruce – 

Terapeutické centrum v Olomouckém kraji) 

0021 4356 5222   0210000000000 125.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (LIPKA – denní stacionář) 

0021 4379 5222   0210000000000 150.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (LIPKA – sociálně aktivizační služby pro seniory) 

0021 4339 5222   0210000000000 150.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Mateřské centrum Prostějov – Mateřské centrum 

Cipísek) 

0021 4339 5222   0210000210100 90.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (SOS dětské vesničky – rodinné mediace) 

0021 4351 5222   0210000210100 90.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným 

občanům – služby osobní asistence; Podané ruce – osobní asistence – služby osobní asistence) 

0021 4359 5222   0210000000000 75.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Svaz tělesně postižených v České republice, okresní 

organizace Prostějov – činnost spolku v oblasti sociální, zdravotní a kulturní) 

0021 4354 5223   0210000210100 20.000 Kč 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov – 

Domov Daliborka – chráněné bydlení) 

0021 4359 5223   0210000210100 50.000 Kč 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov – 

Domov Daliborka – odlehčovací služby) 

0021 4371 5222   0210000000000 16.500 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Středisko rané péče SPRP Olomouc – raná péče) 

0021 4378 5221   0210000210100 10.000 Kč 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Člověk v tísni – Terénní 

programy) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 6409 5909   0210000000000 675.000 Kč 
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snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená dotace na kapitole 21 – 

sociální věci 

0021 4339 5909   0210000210100 330.000 Kč 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – Komise sociální a zdravotní 

0070 6409 5909   0700000708000 191.500 Kč 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná 

 

II.  s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné 

v kapitole 70 – finanční 

 

1. ve výši 30.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

- na Pečovatelskou službu – provozní náklady (spotřeba pohonných hmot – PHM); 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

2. ve výši 16.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

- na projekt Sociální rehabilitace Cesta – provozní náklady – čistící prostředky, ostatní materiál, pracovní oděvy, 

kancelářské potřeby, školení, cestovné, zákonný účetní audit, spoje (telefony, internet, e-mail), jiné služby (služby 

ACHO – Arcidiecézní charity Olomouc, softwarové služby); 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

3. ve výši 20.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

- na Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově – osobní náklady – mzdové náklady (mzdy včetně dohod o 

provedení práce a dohod o pracovní činnosti) s odvody, zákonné pojištění; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem Prostějovem, 

IČO 002 88 659, a příjemcem (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s níže uvedenými příjemci 

budou upřesněny tyto údaje: identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a 

vyúčtování dotace): 

1. Charitou Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854; 

2. Charitou Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854; 

3. Společností Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4351 5223   0210000000000 30.000 Kč 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov – 

pečovatelská služba) 

0021 4345 5223   0210000000000 16.000 Kč 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov – 

Sociální rehabilitace Cesta) 

0021 4378 5221   0210000000000 20.000 Kč 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Společnost Podané ruce – 

Terénní programy pro děti a mládež) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 66.000 Kč 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná 

 

K bodu 5. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 8152: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova 
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1.zrušit Územní plán zóny části centra města Prostějova, 

2.schválit pořízení Regulačního plánu centra města Prostějova, 

3.uložit Odboru územního plánování a památkové péče zpracovat návrh zadání Regulačního plánu centra města 

Prostějova. 

 

K bodu 6. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze 

dne 7. 2. 2014 

Schváleno usnesení č. 8153: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova ukončit pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, a.s. dle 

podnětu společnosti ze dne 7. 2. 2014, dle důvodové zprávy. 

 

K bodu 7. Dotace 2018 – oblast sportu (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 8154: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 

 

1. ve výši 130.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, IČO 479 20 866  

- na podporu činnosti (doprava na soutěže, startovné, pronájmy, rozhodčí)  

- 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 

 

2. ve výši 100.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov z. s., Letiště, č. p. 4510,  IČO 005 44 051  

- na podporu činnosti (opravy letecké techniky, opravy areálu a letiště) 

- 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 

 

3. ve výši 80.000,-- Kč DELTAKLUBU STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČO 652 68 954  

- na podporu činnosti (materiální vybavení letiště, opravy a údržba letiště, pořádání dětského dne) 

- 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 

 

4. ve výši 100.000,-- Kč DZP Haná Prostějov, z. s., sídliště Svobody 3554/55, Prostějov, IČO 060 59 503 

- na podporu činnosti dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu, startovné, doprava na soutěže) 

- 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 

 

5. ve výši 150.000,-- Kč Hané Prostějov z. s., Olomoucká 4101/104, IČO 060 59 538  

- na podporu činnosti fotbalového oddílu (pronájem sportovišť, startovné, doprava na soutěže, rozhodčí, 

registrace) 

- 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 

 

6. ve výši 50.000,-- Kč HC REBELS 2017 Prostějov, z. s., Česká 813/15, IČO 064 95 591  

- na podporu činnosti ženského hokejového klubu (nájem ledové plochy) 

- 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 

 

7. ve výši 35.000,-- Kč Janě Bálešové, K Výpusti 496/9, Mostkovice, IČO 657 68 850  

- na podporu činnosti tanečního studia FREE DANCE (údržba tanečních sálů a jejich zázemí, startovné, 

ubytování při soutěžích, doprava na soutěže)  

- 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 

 

8. ve výši 570.000,-- Kč KRASO-bruslení PROSTĚJOV, Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433  

- na podporu činnosti (nájem ledové plochy) 
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- 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 

 

9. ve výši 75.000,-- Kč Lukostřelbě Prostějov, z. s., Mozartova 3810/13, IČO 227 12 615  

- na podporu činnosti (startovné, ubytování při turnajích, doprava na soutěže, nákup lukostřeleckého materiálu, 

spotřeba energie, otop)  

- 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 

 

10. ve výši 50.000,-- Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 500  

- na podporu činnosti (nájemné, doprava na soutěže, rozhodčí, ubytování při soutěžích) 

- 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 

 

11. ve výši 10.000,-- Kč SK Combat Sambo Prostějov, z. s., Domamyslická 204/126, IČO 265 66 133 

- na podporu činnosti (startovné, doprava na soutěže, nájem, elektrika) 

- 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 

 

12. ve výši 300.000,-- Kč Sportovnímu klubu K2 Prostějov, E. Beneše 3916/21,  IČO 266 66 596 

- na podporu činnosti (nájemné, poplatky ČFbU, rozhodčí, doprava na soutěže) 

- 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 

 

13. ve výši 100.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE z. s., Vápenice 2980/7, Prostějov, IČO 227 25 156  

- na podporu činnosti (nájemné, členství v CDO, startovné)  

- 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 

 

14. ve výši 180.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná, Krasická 329/57, IČO 014 68 286   

- na podporu činnosti mládežnické házené (pronájmy, doprava na soutěže, startovné) 

- 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 

 

15. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, IČO 155 26 151  

- na podporu činnosti (energie) v částce 220.000,-- Kč 

- podporu činnosti oddílu nohejbalu (doprava na soutěže) v částce 20.000,-- Kč 

- podporu činnosti oddílu juda (doprava na soutěže, pořádání turnaje Velká cena Zdeňka Ludvíka v judu - ceny)       

v částce 30.000,-- Kč 

- podporu činnosti oddílu zápasu (doprava na soutěže) v částce 30.000,-- Kč 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

16. ve výši  100.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, Čechůvky 50, Prostějov,  IČO 479 20 025  

- na činnost sportovních oddílů (energie, revize, nájmy, přihlášky a startovné na soutěže, opravy vybavení 

areálu, údržba hřiště, údržba šaten, rozhodčí, doprava na zápasy) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

17. ve výši 900.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, z. s.,  Anenská 936/17, IČO 441 59 919  

- na podporu činnosti (nájemné, účast na soutěžích – doprava, ubytování, startovné) 

- 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 

 

18. ve výši 550.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 270/55, Prostějov, IČO 

16367855  

- na podporu činnosti (údržba fotbalového hřiště a hřiště za sokolovnou včetně jejich zázemí, startovné, doprava 

na soutěže, energie, pohonné hmoty, pronájmy)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 
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19. ve výši 300.000,-- Kč TJ OP Prostějov, Kostelecká 3113/47, IČO 005 47 409  

- na podporu činnosti (nájemné, doprava na soutěže, ubytování při soutěžích, odměny rozhodčím, startovné)  

- 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 

 

20. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, U Kalicha 2575/2, IČO 479 20 653  

- na podporu činnosti (pronájmy, doprava na soutěže, startovné, rozhodčí, energie) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem (u jednotlivých 20 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: 

číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, 

poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí 

platnosti a účinnosti smlouvy) 

1.   Atletickým klubem Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, IČO 479 20 866;  

2.   Aeroklubem Josefa Františka Prostějov z. s., Letiště, č. p. 4510, IČO 005 44 051; 

3.   DELTAKLUBEM STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČO 652 68 954; 

4.   DZP Haná Prostějov, z. s., sídliště Svobody 3554/55, Prostějov, IČO 060 59 503;  

5.   Hanou Prostějov z. s., Olomoucká 4101/104, IČO 060 59 538; 

6.   HC REBELS 2017 Prostějov, z. s., Česká 813/15, IČO 064 95 591; 

7.   Janou Bálešovou, K Výpusti 496/9, Mostkovice, IČO 657 68 850; 

8.   KRASO-bruslením PROSTĚJOV z. s., Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433;  

9. Lukostřelbou Prostějov, z. s., Mozartova 3810/13, IČO 227 12 615; 

10. Oddílem korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 500; 

11. SK Combat Sambo Prostějov, z. s., Domamyslická 204/126, IČO 265 66 133; 

12. Sportovním klubem K2 Prostějov, E. Beneše 3916/21, IČO 266 66 596; 

13. Taneční školou PIROUETTE v. r., Vápenice 2980/7, Prostějov, IČO 227 25 156; 

14. Tělocvičnou jednotou Sokol Centrum Haná, Krasická 329/57, IČO 014 68 286;    

15. Tělocvičnou jednotou Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, IČO 155 26 151;   

16. Tělocvičnou jednotou Sokol Vrahovice, Čechůvky 50, Prostějov, IČO 479 20 025;  

17. Tělovýchovnou jednotou Prostějov, z. s.,  Anenská 936/17, IČO 441 59 919;  

18. Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 270/55, Prostějov, IČO 163 67 855;  

19. TJ OP Prostějov, Kostelecká 3113/47, IČO 005 47 409;   

20. Tělocvičnou jednotou Sokol II Prostějov, U Kalicha 2575/2, IČO 479 20 653.    

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 4.345.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003419 5212   0200000000000 35.000 

 (zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová - podpora činnosti tanečního studia FREE DANCE) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 4.380.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 8. Dotace 2018 – oblast sportu (jednorázové akce) 

Schváleno usnesení č. 8155: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 

 

1. ve výši 50.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 507/4, Brno, IČO 634 71 604  

- na uspořádání XIV. ročníku Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v tenisu s mezinárodní účastí 

(nájemné, technické zabezpečení areálu) 
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

 

2. ve výši 30.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, IČO 479 20 866  

- na uspořádání závodu Velká cena města Prostějova na 110 m překážek (zajištění a organizace závodu, ceny, 

propagace)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

 

3. ve výši 250.000,-- Kč ČESKÉ PARAŠUTISTICKÉ ASOCIACI z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 228 17 

930  

- na organizaci Mistrovství světa ve wingsuit 2018 (pronájem letounu)    

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

 

4. ve výši 50.000,-- Kč ČESKÉ PARAŠUTISTICKÉ ASOCIACI z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 228 17 

930  

- na realizaci projektu mezinárodní meeting PARA a MČR (pronájem letounu)    

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

 

5. ve výši 80.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, z. s., Krasická 4449/6a, IČO 709 18 309;  

- na organizaci Mistrovství ČR v boxu přípravky a školní mládeže (nájem, ceny pro vítěze, diplomy, upomínkové 

předměty, organizační náklady – lékař, hlasatel, ozvučení, poř. služba, stavění 2 ringů, propagace)    

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

 

6. ve výši 100.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 

97 488 

- na pořádání Mistrovství České republiky v orientačním běhu na klasické trati (tvorba a tisk map, výroba a tisk 

propagačních materiálů, zdravotnické zabezpečení, pronájem velkokapacitních stanů a mobilních toalet, 

diplomy, medaile, ceny) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

 

7. ve výši 80.000,-- Kč Ricardo-Racing teamu z. s.,  Drozdovice 1199/33, Prostějov, IČO 687 28 395  

- na organizaci mezinárodního závodu v dráhové cyklistice „Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka 

2018“ (příprava sportovního areálu – údržba, technické zabezpečení, materiálně technické zabezpečení akce, 

registrace mezinárodní soutěže, propagace, ceny a medaile)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

 

8. ve výši 40.000,-- Kč Sokolská župa Prostějovská, nám. U kalicha 2575/2, Prostějov, IČO 005 30 964  

- na organizaci akce Župní sokolský slet spojený s oslavami 100. výročí založení republiky (pronájem haly, 

ozvučení, hudba, propagace)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem (u jednotlivých 8 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: 

číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, 

poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí 

platnosti a účinnosti smlouvy) 

1.   AT Production s. r. o., Úvoz 507/4, Brno, IČO 634 71 604; 

2.   Atletickým klubem Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, IČO 479 20 866;  

3.   ČESKOU PARAŠUTISTICKOU ASOCIACÍ z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 228 17 930; 

4.   ČESKOU PARAŠUTISTICKOU ASOCIACÍ z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 228 17 930;  

5.   Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov, z. s., Krasická 4449/6a, IČO 709 18 309;  

6.   Oddílem orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 488; 

7.   Ricardo-Racing teamem z. s.,  Drozdovice 1199/33, Prostějov, IČO 687 28 395; 
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8.   Sokolskou župou Prostějovskou, nám. U kalicha 2575/2, Prostějov, IČO 005 30 964.  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 630.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003419 5213   0200000000000 50.000 

 (zvýšení položky 5213 – AT Production s. r. o. – MČR neregistrovaných hráčů v tenisu) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000  680.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 9. Dotace 2018 – oblast sportu – celoroční činnost mládeže 

Schváleno usnesení č. 8156: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 

 

1. ve výši 600.000,-- Kč BCM Orli Prostějov, spolku, Žeranovská 4159/13, IČO 052 21 994  

- na podporu činnosti mládežnického basketbalu v Prostějově (pronájmy, doprava na zápasy a turnaje, 

ubytování při zápasech a turnajích, náklady na rozhodčí a komisaře utkání, startovné, poplatky ČBF) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

  do 31. 12. 2018 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

2. ve výši 1.200.000,-- Kč SK Prostějov 1913, spolku, Západní 79/21, IČO 053 20 038  

- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická hokejová družstva, startovné v soutěžích a 

na turnajích, doprava na utkání 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

  do 31. 1. 2019 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

3. ve výši 300.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, IČO 155 27 395  

- na podporu celoroční činnosti družstev mládeže v silniční – dráhové cyklistice a družstva BMX (energie spojené 

s provozem budovy a areálu velodromu, pronájmy sportovních zařízení, doprava při závodech) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

  do 31. 1. 2019 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

4. ve výši 1.500.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, IČO 002 05 061  

- na celoroční činnost mládežnických týmů (energie, pronájmy, příprava a údržba tenisových kurtů, poplatky 

ČTS a ITF, doprava na soutěže, ubytování na turnajích) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

  do 31. 1. 2019 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

5. ve výši 1.000.000,-- Kč VK Prostějov, spolku, Za Kosteleckou 4161/49, IČO 270 57 518  

- na náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (pronájem sportovišť, doprava na 

soutěže, ubytování při soutěžích) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

  do 31. 12. 2018 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

6. ve výši 1.200.000,-- Kč 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536,  IČO 266 21 916  

- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy, nájmy kanceláří a šaten, doprava na turnaje, 

odměny rozhodčích, poplatky FAČR, údržba hracích ploch a zázemí, energie, startovné na turnajích) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

  do 31. 1. 2019 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem (u jednotlivých 6 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: 

číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, 
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poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí 

platnosti a účinnosti smlouvy) 

 

1. BCM Orli Prostějov, spolkem, Žeranovská 4159/13, IČO 052 21 994  

2. SK Prostějov 1913, spolkem, Západní 79/21, IČO 053 20 038  

3. SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, IČO 155 27 395  

4. Tenisovým klubem Prostějov, spolkem, Sportovní 3924/1, IČO 002 05 061  

5. VK Prostějov, spolkem, Za Kosteleckou 4161/49, IČO 270 57 518  

6.  1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536,  IČO 266 21 916  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 5.800.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000  5.800.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 10. Dotace 2018 – oblast sportu – celoroční činnost klubů v extralize (režim de minimis) 

Schváleno usnesení č. 8157: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 

 

1. ve výši 600.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, 

IČO 289 31 181  

- na podporu a rozvoj činnosti ledního seniorského hokeje v Prostějově (pronájem ledové plochy a nebytových 

prostor, doprava na venkovní utkání) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

2. ve výši 250.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, z. s., Krasická 4449/6a, IČO 709 18 309  

- na celoroční činnost extraligového oddílu boxu mužů a oddílů mládeže (doprava na soutěže, stavění ringu, 

lékař, hlasatel, ozvučení, nájmy, energie) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

3. ve výši 700.000,-- Kč Prostějovskému volejbalu s. r. o., Za Kosteleckou 4161/49, IČO 291 92 277  

- na náklady spojené se sportovní činností A týmu žen (pronájem sportovišť, doprava na soutěže, letenky, 

poplatky ČVS a CEV, ubytování při soutěžích)   

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

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

4. ve výši 1.400.000,-- Kč 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536,  IČO 266 21 916  

- na podporu činnosti A mužstva fotbalového klubu (nájmy, ubytování při turnajích, doprava na turnaje, 

rozhodčí, poplatky FAČR, údržba hracích ploch a zázemí, energie) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem (u jednotlivých 4 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: 

číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, 

poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí 

platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31 181  

2. Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov, z. s., Krasická 4449/6a, IČO 709 18 309  

3. Prostějovským volejbalem s. r. o., Za Kosteleckou 4161/49, IČO 291 92 277  
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4) 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536,  IČO 266 21 916  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 1.650.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, z. s. - na celoroční činnost extraligového 

oddílu boxu mužů a oddílů mládeže; 1. SK Prostějov z. s. - na podporu činnosti A mužstva fotbalového 

klubu) 

 0000000020 003419 5213   0200000000000 1.300.000,-- 

 (zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o. – na činnost ledního seniorského hokeje; 

Prostějovský volejbal s. r. o. – na náklady spojené se sportovní činností A týmu žen) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000  2.950.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 11. Dotace 2018 – oblast kultury – jednorázové akce  

Schváleno usnesení č. 8158: 

Rada města Prostějova  

I. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 100.000,-- Kč 

Římskokatolické farnosti Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994 

- na IV. etapu restaurování hracího stroje varhan 

- 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 (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám. 20/4, IČO 441 59 994 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

   Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5223   0200000000000 100 000,-- 

 (zvýšení položky 5223 – Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov - IV. etapa restaurování 

hracího stroje varhan) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 100 000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

II. n e d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 65.000,-- Kč 

Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 91 405 z důvodu, že 

pořizování odborné dokumentace je vymezeno v hlavním účelu a předmětem činnosti příspěvkové organizace 

- na přírodovědnou studii - svazek 18 – průvodce geologickou expozicí (tisk, sazba). 

 

K bodu 12. Dotace 2018 – oblast kultury – celoroční činnost 

Schváleno usnesení č. 8159: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 a z prostředků komise pro 

kulturu a cestovní ruch 
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1. ve výši 55.630,-- Kč Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, nám. T. G. Masaryka 21/2, 

IČO 000 91 405  

- na pořízení astronomické sestavy CCD kamery G2-0402MGP pro pozorování proměnných hvězd 

- 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 

 

2. ve výši 100.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206  

- na činnost Studentského divadla POINT (pronájem, služby související s pronájmem, energie, doprava kulis a 

účinkujících na představení) 

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

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

 

3. ve výši 15.000,-- Kč Divadlu Plyšového Medvídka, z. s., Krasická 3933/43, Prostějov, IČO 227 71 379  

- na podporu činnosti (nákup 2 ks mikroportů)  

- 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 (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem (u jednotlivých 3 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: 

číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, 

poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí 

platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. Muzeem a galerií v Prostějově, příspěvkovou organizací, nám. T. G. Masaryka 7/2,   IČO 000 91 405 

2. Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206  

3. Divadlem Plyšového Medvídka, z. s., Krasická 3933/43, Prostějov, IČO 227 71 379  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

   Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5331   0200000000000 55 630,-- 

 (zvýšení položky 5331 – Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace - pořízení astronomické 

sestavy CCD kamery G2-0402MGP pro pozorování proměnných hvězd) 

 0000000020 003319 5339   0200000000000 100 000,-- 

 (zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov - činnost Studentského divadla POINT) 

e 0000000020 003319 5222   0200000004000 15 000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – Divadlo Plyšového Medvídka, z. s. - podpora činnosti) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 155 630,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 15 000,-- 

 (snížení položky 5909 – komise pro kulturu a cestovní ruch) 

 

 
 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

Prostějov 8. 2. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí 


