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 S00AX02AEM3A 

*S00AX02AEM3A* 
čj.        PVMU     18537/2018  10 
SpZn.   KP     12/2018  

10.101.2.1  A10 
 

Počet listů: 22  příloh:       listů příloh: 

 

     STATUTÁRNÍ    MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,  

konaného ve dnech 19. a 20. 2 2018 
 

Usnesení schválená dne 19. 2. 2018: 

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 18001: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program svého 29. zasedání, svolaného na 19. 2. 2018 dle návrhu předloženého na pozvánce,  

- se změnou pořadí projednávání bodů takto: 

 - do 15:00 hod. budou projednány body: 

2. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova, 

3. Delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů obchodní společnosti Vodovody a 

kanalizace Prostějov, a. s., 

4. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov 

5. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele, 

 9. Majetkoprávní záležitosti: 

- po 15:00 hod. budou projednány body 

6. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova, 

7. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze 

dne 7. 2. 2014, 

 8. Záležitosti Manthellan, a.s., 

a další body dle pozvánky. 

- s doplněním o bod 18.1 Problematika z. s. Prostějov olympijský, 

- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. 

 

 

K bodu  2. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 18002: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e   

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova s účinností ode dne schválení, a to tak, že  

- v čl. 17 odst. 3 se vypouští text:  

• podané návrhy, diskuzní příspěvky, technické poznámky, dotazy a odpovědi na ně  

 

a nahrazuje se textem: 

• jména zastupitelů a občanů, kteří vystoupí v rámci jednotlivých bodů v rozpravě, včetně technických 

poznámek; 

• podané návrhy, podněty a dotazy, o nichž předsedající rozhodne, že se jimi budou orgány města dále zabývat; 

 

v čl. 17 odst. 4 se vypouští text „nebo dotazu a odpovědí na ně“ a doplňuje se text „O vyhovění této žádosti 

rozhodne zastupitelstvo v procedurálním hlasování.“ 
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K bodu  3. Delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů obchodní společnosti Vodovody a 

kanalizace Prostějov, a. s. 

Schváleno usnesení č. 18003: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

1) d e l e g u j e  

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) p o v ě ř u j e  

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  4. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18004: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

1. s c h v a l u j e 

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. j m e n u j e 

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při 

pořizování IV. změny Územního plánu Prostějov. 

 

 

K bodu  5. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele 

Schváleno usnesení č. 18005: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

j m e n u j e  

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  6. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 18006: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

1. r u š í 

Územní plán zóny části centra města Prostějova; 

 

2. s c h v a l u j e 

pořízení Regulačního plánu centra města Prostějova; 
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3. u k l á d á 

Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, zpracovat návrh zadání 

Regulačního plánu centra města Prostějova. 

 

 

K bodu  7. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. 

ze dne 7. 2. 2014 

Schváleno usnesení č. 18007: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

u k o n č u j e 

pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, a.s. dle podnětu společnosti ze dne 7. 2. 2014. 

 

 

K bodu  8.1 Zrušení pověření vyjednávací skupiny k dalšímu jednání se společností Manthellan, a. s. 

Schváleno usnesení č. 18008: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

r o z h o d l o 

o zrušení pověření k dalšímu jednání se společností Manthellan, a. s.,  

uděleného dle usnesení zastupitelstva č. 17277 ze dne 20. 12. 2017 vyjednávací skupině, složené z RNDr. Aleny 

Raškové, Ing. 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. 18009: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

r o z h o d l o  

o zřízení poradního týmu Ing. Fišera pro konzultace s AK Ritter - Šťastný ve složení Ing. Matyášek, Ing. 

Navrátil a PaedDr. Šlambor. 

 

 

K bodu 8.2 Stanovisko Zastupitelstva města Prostějova k platnosti Smlouvy o 

budoucích smlouvách se společností Manthellan, a.s. 

Schváleno usnesení č. 18010: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o právním stanovisku advokátní kanceláře Ritter-Šťastný o absolutní neplatnosti Smlouvy o 

budoucích smlouvách se společností Manthellan, a.s. schválené usnesením zastupitelstva č. 11114 ze dne 29. 6. 

2010 a uzavřené dne 6. 7. 2010. 

 

 

K bodu  9. 1 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím 

Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2017 

Schváleno usnesení č. 18011: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního 

města Prostějova k hospodaření za rok 2017. 

 

 

K bodu  9. 2 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny zástavním právem 

Schváleno usnesení č. 18012: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

udělení souhlasu 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 
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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  9. 3 Prodej pozemku p.č. 1468 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 902  

Schváleno usnesení č. 18013: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

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  9. 4 Prodej pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova 

Schváleno usnesení č. 18014: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti ……, o prodej pozemku p.č. 345 – orná půda o výměře 18.708 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova. 

 

 

K bodu  9. 5 Prodej části pozemku p.č. 7766 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18015: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

žádosti ……, o prodej části pozemku p.č. 7766 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 30 m2. 

 

 

K bodu  9. 6 Schválení prodeje části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice 

Schváleno usnesení č. 18016: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku p.č. 147/1 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře cca 5 m2 (přesná výměra bude 

známa po zpracování geometrického plánu), ……, za následujících podmínek: 

a)  z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu za nabídnutou kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 pozemku, 

tj. celkem cca 1.500 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 

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

povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

 

K bodu  9. 7 Schválení prodeje částí pozemků p.č. 223/31 a p.č. 223/25, oba v k.ú. Domamyslice 

Schváleno usnesení č. 18017: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

prodej částí pozemků p.č. 223/31 – zahrada o výměře cca 1 m2 a p.č. 223/25 – orná půda o výměře cca 4 m2 

(přesné výměry pozemků budou známy po zpracování geometrického plánu), oba v k.ú. Domamyslice, do 

spoluvlastnictví ……, a ……, za následujících podmínek: 

a)  z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu za nabídnutou kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 pozemku, 

tj. celkem cca 1.500 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 

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

povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

 

 

 

 

K bodu  9. 8 Schválení výkupu pozemku p.č. 6554/1 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 18018: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 
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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  9. 9 Schválení výkupu části pozemku p.č. 6484/2 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 18019: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 

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

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

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

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

nemovitostí, 

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

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

 

2) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 7.000 

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

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

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 7.000 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu  9.10 Výkup pozemku st.p.č. 422 včetně stavby č.p. 326 a pozemku p.č. 769/1, oba v k.ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 18020: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

o d m í t á 

nabídku ……, a ……, na odkup pozemku st.p.č. 422 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2, jehož 

součástí je stavba rodinného domu č.p. 326, a pozemku p.č. 769/1 – zahrada o výměře 444 m2, oba v k.ú. 

Vrahovice, za kupní cenu ve výši 2.600 000 Kč. 

 

K bodu  9.11 Výkup pozemků p.č. 6368, p.č. 6441, p.č. 6442 a  p.č. 6443, vše v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18021: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

o d m í t á 
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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  9.12 Směna bytových domů č.p. 199 a č.p. 200 (nám. T. G. Masaryka 22 a 22a v Prostějově) za pozemky 

v k.ú. Prostějov, které jsou součástí bývalého fotbalového areálu na ul. Sportovní v Prostějově 

Schváleno usnesení č. 18022: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

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  9.13 Směna pozemku p.č. 4215, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 2332, za pozemky p.č. 

6231/4 a p.č. 6231/67, vše v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18023: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti ……, o směnu pozemku p.č. 4215 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2 v k.ú. Prostějov, jehož 

součástí je stavba bytového domu č.p. 2332 (Rozhonova 12 v Prostějově), ve vlastnictví Statutárního města 

Prostějova za pozemky p.č. 6231/4 – ostatní plocha o výměře 773 m2 a p.č. 6231/67 – ostatní plocha o výměře 

1.035 m2, oba v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví ……. 

 

 

K bodu 10.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obnova Národního domu) 

Schváleno usnesení č. 18024: 

Zastupitelstvo 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 3322 6121  1 0600042000000 200 000   

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

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 200 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu 10.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník v ul. Krasická) 

Schváleno usnesení č. 18025: 

Zastupitelstvo 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 2219 6121  1 0600616000000 300 000 

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

- snižuje stav rezerv města 
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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 10.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova) 

Schváleno usnesení č. 18026: 

Zastupitelstvo 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 3612 6121  1 0600558000000 31 000 000 

Zvýšení pol. 6121 – Komunitní dům Sušilova 

- 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 10.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Krasický rybník – stavební úpravy) 

Schváleno usnesení č. 18027: 

Zastupitelstvo 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 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 10.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z Fondu reinvestic nájemného) 

Schváleno usnesení č. 18028: 

Zastupitelstvo 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 

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 
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- 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 11.1 Dotace na rok 2018 - Azylové centrum Prostějov, o.p.s. 

Schváleno usnesení č. 18029: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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 11.2 Dotace na rok 2018 - oblast sociální – celoroční činnost 

Schváleno usnesení č. 18030: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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; 
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- 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; 

- 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 
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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): 

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) 
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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 

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 

 

 

K bodu 11.3 Dotace na rok 2018 - oblast kultury (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 18031: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 70 a z prostředků 

komise pro kulturu a cestovní ruch 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 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 
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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) 

 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) 

 

 

K bodu 11.4 Dotace na rok 2018 - oblast kultury (jednorázové akce) 

Schváleno usnesení č. 18032: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 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) 

 

 

 

K bodu 11.5 Dotace na rok 2018 - oblast kultury (jednorázová akce nedoporučená) 

Schváleno usnesení č. 18033: 

Zastupitelstvo města Prostějova  
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n e s c h v a l u j e 

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 11.6 Dotace na rok 2018 - oblast sportu (celoroční činnost klubů v extralize v režimu de minimis) 

Schváleno usnesení č. 18034: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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  

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,-- 
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 (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 11.7 Dotace na rok 2018 - oblast sportu (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 18035: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   do 31. 12. 2018 
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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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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) 

- 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   do 31. 12. 2018 

 

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

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   do 31. 12. 2018 

 

18. ve výši 550.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 270/55, Prostějov, IČO 163 67 

855  

- 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   do 31. 12. 2018 

 

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; 
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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) 
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Usnesení schválená dne 20. 2. 2018: 

 

K bodu 11.8 Dotace na rok 2018 - oblast sportu (celoroční činnost mládeže) 

Schváleno usnesení č. 18036: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

6. ve výši 1.200.000,-- Kč1. 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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, poskytnutí 
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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 11.9 Dotace na rok 2018 - oblast sportu (jednorázové akce) 

Schváleno usnesení č. 18037: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 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) 

- 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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   do 30. 11. 2018 

 

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

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018   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; 

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) 
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K bodu 12. ROZOP 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 

Schváleno usnesení č. 18038: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

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. 

 

 

K bodu 13. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády  

č. 318/2017 Sb., v platném znění 

Schváleno usnesení č. 18039: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s t a n o v u j e 

1) výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády  

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v částkách stanovených  

v uvedeném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, snížené o 10% takto: 

- člen rady       8.534,-- Kč 

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady  4.267,-- Kč 

- člen výboru zastupitelstva, komise rady    3.556,-- Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí    2.134,-- Kč. 

 

Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva města se podle tohoto rozhodnutí poskytuje od 19. 2. 2018.  

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako 

souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou 

schválenou zastupitelstvem města. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet 

ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 

zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru zastupitelstva, 

člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet ode dne zvolení. 

 

 

 

K bodu 14. Dodatek k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 18040: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova s účinností 

od 1. 3. 2018. 

 

 

K bodu 15. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve Statutárním městě 

Prostějov za rok 2017 

Schváleno usnesení č. 18041: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve Statutárním městě Prostějov 

za rok 2017. 

 

 

K bodu 16. Vydání nové OZV statutárního města Prostějova o nočním klidu na rok 2018 

Schváleno usnesení č. 18042: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

v y d á v á 

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova o nočním klidu dle předloženého návrhu. 
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K bodu 17. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

Schváleno usnesení č. 18043: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

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

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

 

II. v y d á v á 

Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 

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

 

 

K bodu 18. Jmenování redakční rady Prostějovských radničních listů 

Schváleno usnesení č. 18044: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

primátorce Statutárního města Prostějova jmenovat redakční radu Prostějovských radničních listů ve složení 

Mgr. Jana Gáborová, Anna Kajlíková a právnička Magistrátu města Prostějova. 

 

 

K bodu 20. Zpráva o činnosti rady města 

Schváleno usnesení č. 18045: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 19. a 20. 2. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí, , zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


