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Omluveni: 

   Mgr. Milada   G a l á ř o v á 
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P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 6. 3. 2018 

3. Záležitosti komisí rady: 

1 Doporučení Komise pro rozvoj a podporu podnikání z 13. 2. 2018 

2 Doporučení Komise výstavby z 13. 2. 2018 

3 Informace o jmenování nových tajemníků komisí rady (ústní zpráva) 

4. Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2017 

5. Dotace 2018 - projekty Zdravé město Prostějov 

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

1 Dotace na rok 2018 - Okresní hospodářská komora 

2 Dotace na rok 2018 – HZS Olomouckého kraje (materiál by stažen z programu) 

3 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora (převod prostředků z FRR) 

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

 1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ - zahájení řízení 

8. Záležitosti Finančního odboru: 

 1 Uzavření Národního domu po dobu oprav a zajištění provozu o. p. s. (ústní zpráva) 

 2 Velikonoční jarmark 2018 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši 

 poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku 

3 ROZOP kapitoly 70 – Finanční 

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení: 

 1 Žádost o užití znaku města Prostějova – Noc kostelů 

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

1 Projekt prevence kriminality 2018 – projektový námět 

2 Realizace akce prevence kriminality ve městě Prostějově - Program Revolution Train – protidrogový vlak 

3 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci 

4 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost 

5 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - jednorázová akce 

6 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní - celoroční činnost 

7 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní - jednorázová akce 

11. Záležitosti Odboru životního prostředí: 

1 Zadání zakázky na zajištění ekologické výchovy a osvěty v roce 2018 

2 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí - jednorázová činnost 

3 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí - nedoporučeno EDUCANOVA,z.s.  

4 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí – celoroční činnost 

 5 Dotace na rok 2018 – oblast ochrana životního prostředí – (ČSOP – RS Iris) - celoroční činnost 

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ E. Valenty a Sportcentra DDM Prostějov 

2 Informace o přerušení provozu mateřských škol 

2.1 Dodatek č. 1 k Zásadám řízení příspěvkových organizací zřizovaných stat. městem Prostějovem 

3 Žádost ….., ředitelky MŠ Šárka o souhlas se studiem 

4 Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - celoroční činnost (materiál byl stažen z programu) 

5 Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - jednorázové akce (materiál byl stažen z programu) 

6 Dotace 2018 - komise školská - jednorázové akce (materiál byl stažen z programu) 

7 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce – nedoporučené (materiál byl stažen z programu) 

8 Dotace 2018 - oblast školství - ART ECON - Střední škola s. r. o. (materiál byl stažen z programu) 

9 Dotace 2018 - oblast školství (materiál byl stažen z programu) 

10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ J. Železného) 

11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava soc. zařízení) 

12 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava střechy) 

13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - opravy fresek) 

14 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava potrubí) 

 15 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku – učebny RG a ZŠ města Prostějova 

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Smlouva o právu provést stavbu – NAVOS, Přivaděč do PZ 

2 Restaurování obrazů J. Preislera - projektový námět 

3 Prověření možných majetkoprávních problémů investičních akcí 

4 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Čechovice, úprava šachet pod objektem) 

5 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (CS sídliště Svobody - Anglická - Anenská – PD) 
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6 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (RG a ZŠ – termoventily) 

7 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně, komunikace, PD) 

8 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Zapojení OV Vrahovice, Čechůvky do rozpočtu města) 

9 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané - přestavba části garáže na šatnu se 

zázemím - PD) 

10 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice) 

11 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Jana Železného) 

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 DSP, s. r. o. - nová Příkazní smlouva pro správu, údržbu a opravy městského majetku 

2 Vzdání se práva na pohledávky evidované DSP, s. r. o. 

3 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012 (převod mostního objektu na ul. Vrahovická) 

4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 410/4 v k. ú. Žešov 

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 744/9 v k. ú. Vrahovice 

7 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Domamyslice 

8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice 

9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7683/2 v k. ú. Prostějov 

10 Vyhlášení záměru výpůjčky 2 částí pozemku p. č. 6468/1 v k. ú. Prostějov 

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

12 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo prodeje části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov 

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

14 Ukončení Nájemní smlouvy č. 2008/16/257 ze dne 1. 10. 2008 dohodou 

15 Správa a údržba hřbitovů - dokončení elektronické evidence hrobových míst 

16 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města 

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

 1 Návrh postupu přípravy rekonstrukce objektu Šárka 9 – 11 

 2 Návrh podmínek k přidělení bytu v komunitním domě Sušilova 

 3 Schválení záměru pronájmu GS č. 802 na ul. Polišenského 3 

 4 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 na ul. Brněnská 32 

 5 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 203 na sídl. Svobody 3552 

 6 Návrh uzavření nájemní smlouvy v domě na ul. Šárka - 1 SK Prostějov 

16. Bytové záležitosti: 

 1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

 2 Schválení žadatelů o pronájem bytů v DPS 

17. Různé 

18. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- v 11:00 hod. zahájila a dále řídila 101. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, omluvila Mgr. Galářovou a Ing. Šmída 

- navrhla změnu programu takto: 

 - stáhnout z programu materiály: 

6.2 Dotace na rok 2018 – HZS Olomouckého kraje 

12.4 Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - celoroční činnost 

12.5 Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - jednorázové akce 

12.6 Dotace 2018 - komise školská - jednorázové akce 

12.7 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce – nedoporučené 

12.8 Dotace 2018 - oblast školství - ART ECON - Střední škola s. r. o. 

12.9 Dotace 2018 - oblast školství 

 - rozšířit program o materiály: 

 11.5 Dotace na rok 2018 – oblast ochrana životního prostředí – (ČSOP – RS Iris) - celoroční činnost 

 12.15 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku – učebny RG a ZŠ města Prostějova 

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající navrhla usnesení a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8165: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 101. schůze, konané dne 6. 3. 2018, uvedený na pozvánce 

- s tím, že z programu jsou staženy materiály: 

 6.2 Dotace na rok 2018 – HZS Olomouckého kraje 

12.4 Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - celoroční činnost 

12.5 Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - jednorázové akce 

12.6 Dotace 2018 - komise školská - jednorázové akce 

12.7 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce – nedoporučené 

12.8 Dotace 2018 - oblast školství - ART ECON - Střední škola s. r. o. 

12.9 Dotace 2018 - oblast školství 

- s rozšířením o materiály: 

11.5 Dotace na rok 2018 – oblast ochrana životního prostředí – (ČSOP – RS Iris) - celoroční činnost 

12.15 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku – učebny RG a ZŠ města Prostějova 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 6. 3. 2018 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8166: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 6. 3. 2018 dle písemného materiálu bez připomínek. 

 

 

K bodu  3. Záležitosti komisí rady 

Ústní zprávu předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Hemerková, Ing. Fišer 

Předsedající navrhla usnesení a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
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Schváleno usnesení č. 8167: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1. doporučení Komise pro rozvoj a podporu podnikání z 13. 2. 2018; 

2. doporučení Komise výstavby z 13. 2. 2018; 

3. informace o jmenování nových tajemnic komisí rady, a to 

- Ing. Lenky Moučkové, zaměstnankyně Odboru dopravy, která bude vykonávat tajemnici Komise 

dopravy, 

- Idy Jordové, zaměstnankyně Odboru územního plánování a památkové péče, která bude vykonávat 

tajemnici Komise pro regeneraci městské památkové zóny. 

 

 

K bodu  4. Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2017 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Grulich 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8168: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za 

rok 2017 dle přílohy k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu  5. Dotace 2018 - projekty Zdravé město Prostějov 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr., Ing. Pospíšil 

RNDr. Rašková a Ing. Pospíšil oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem (k bodu č. 1) 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8169: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10 

1. ve výši 12.000,-- Kč Národnímu domu o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov,  IČO 255 76 313 

- na organizaci tanečních odpoledních čajů, na honorář pro hudbu 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace předložit do 1. 11. 2018; 

 

2.  ve výši  5.000,-- Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis 

Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178 

- na zajištění osvětových akcí a letáků pro nemocné, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové 

stravy, dopravu 

- na zajištění přednášky gastroenteroložky a nutriční terapeutky 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2018; a 

vyúčtování dotace předložit do 15. 12. 2018; 

 

3. ve výši  40.000,-- Kč Janě Šmudlové, ….. 

- na organizaci jednodenních výletů pro seniory s exkurzemi 

- na zajištění dopravy, vstupného, propagačních a informativních materiálů  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace předložit do 1. 11. 2018; 

 

4. ve výši 2.000,-- Kč Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, IČO 441 59 862 

- na organizaci akce Kreativní dílny 

- na nákup kreativního materiálu 
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2018 a vyúčtování 

dotace předložit do 1. 12. 2018; 

 

5.  ve výši 2.000,-- Kč Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, IČO 441 59 862 

- na akci Dobrodružství s počítačem 

- na nákup cen pro soutěžící žáky 

- na nákup cen pro vítěznou školu 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2018a vyúčtování 

dotace předložit do 1. 12. 2018; 

 

6.  ve výši  2.000,--Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369 

- na pronájem přednáškového sálu v Národním domě Prostějov na módní přehlídku oděvů i šperků vyrobených 

ručně – 6. ročník  „Tvořím, tedy jsem.“ 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 10. 2018 a vyúčtování 

dotace předložit do 1. 10. 2018; 

 

7.  ve výši  7.000,-- Kč Zdraví od malička z. s., Bílovice-Lutotín 15, IČO 042 21 796 

- na akci maraton zdraví pro celou rodinu 

- workshopy na téma zdravé výživy – Vaříme pro děti naživo, 

- na nájem prostor, lektorné, plakáty, na propagaci 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 11. 2018a vyúčtování 

dotace předložit do 1. 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: 

identifikace žadatele, výše dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace) 

1. Národnímu domu o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov,  IČO 255 76 313 

2. Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring 

„Sedmikráska“, Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178 

3. Janě Šmudlové, ….. 

4. Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, IČO 441 59 862 

5. Spolku přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, IČO 441 59 862 

6. Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Milíčova 3, 796 01 Prostějov, IČ 004 26 369 

7. Zdraví od malička z. s., Bílovice-Lutotín 15, IČO 042 21 796 

 

c)  rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0010 006409 5222   0100000101400 12 000,00 

(zvýšení položky 5222 – Národní dům o.p.s. – na honorář pro hudbu) 

0010 006409 5222   0100000101400 5 000,00 

(zvýšení položky 5222 -Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitits herpetiformis 

Duhring „Sedmikráska“, přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety a jídel) 

0010 003299 5222   0100000101400 40 000,00 

(zvýšení položky 5493 – Jana Šmudlová – organizace akcí) 

0010 006409 5222   0100000101400 4 000,00 

(zvýšení položky  5222 – Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově) 

0010 006409 5222   0100000101400 2.000,00 

(zvýšení položky - Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Prostějově) 

0010 006409 5222   0100000101400 7.000,00 

(zvýšení položky – Zdraví od malička  z. s., Bílovice-Lutotín 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0010 006409 5909   0100000101400 70 000,00 

(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21) 

 

d) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“  

 

ve výši 10.000,-- Kč 
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1) ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, sídliště Svobody 24/79, 796 01, IČO 479 22 770 

- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Štafeta přátelství a zdraví 6. ročník 

- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti a sportovce, zajištění pitného režimu  

- na zdravotnický materiál, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb; 

 

ve výši 10.000,-- Kč 

2) Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci, Skálovo nám. 6,  IČO 670 08 976 

- na rozvíjení volnočasových aktivit, podporu celoživotního vzdělávání 

- na zajištění administrativních pomůcek, pomůcky papírenského charakteru 

- na organizaci kulturních a vzdělávacích programů 

- na výrobu propagačního materiálu, letáků, náplň do tiskárny, nákup deskových her  

- nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, nákup drobných cen; 

 

e) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů  

0020 003113 5331   0200000020337 10 000,00 

(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků 

projektu „Zdravé město Prostějov“) 

0020 003314 5331   0200000020402 10 000,00 

(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně příspěvkové organizaci, Skálovo nám. 6, Prostějov 

z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0010 006409 5909   0100000101400 20 000,00 

(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21) 

 

 

K bodu  6.1 Dotace na rok 2018 - Okresní hospodářská komora 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

RNDr. Rašková a Ing. Pospíšil oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8170: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, 

se sídlem Lidická 4408/6, 796 01 Prostějov, IČO 485 32 517 na realizaci akce „Informační a internetové místo při 

OHK v Prostějově“ (nájem) 

- 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; 

 

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

hospodářská komora v Prostějově, se sídlem Lidická 4408/6, 79601 Prostějov dle přílohy 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0010 003299 5229   0100000000000 50.000,-- 

 zvýšení položky 5229 – Okresní hospodářská komora v Prostějově - Informační a internetové místo při 

Okresní hospodářské komoře v Prostějově 

- snižuje rozpočet výdajů 

 kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 006409 5909   0700000708000 50.000,--  

 snížení položky 5909 – dotace nerozdělené 
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K bodu  6.3 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora (převod prostředků z FRR) 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8171: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e   

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 829.400,-- 

Fond rezerv a rozvoje 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0010 003326 6127  1 0100000000000 781.000,-- 

zvýšení položky 6127 – kulturní předměty 

0010 006171 5169  1 0100000100300 48.400,-- 

zvýšení položky 5169 – nákup propagačních služeb 

 

 

K bodu  7.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ - zahájení 

řízení 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: M. Pišťák, Ing. Pospíšil, RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil, PaedDr. Šlambor 

Ing. Pospíšil oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Rada ustanovila složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8172: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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

podlimitním řízení „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon); 

 

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

hodnoticí kritéria pro posouzení výhodnosti poměru nabídkové ceny a kvality a jejich váhu v souladu s § 116 

zákona takto: 

A. Výše nabídkové ceny díla v Kč bez DPH    s váhou 80 %, 

B. Celková doba provádění díla ve dnech     s váhou 20 %, 

Minimální přípustná délka realizace je 92 dní a maximální přípustná délka realizace je 153 dní; 

 

3. zadávací podmínky veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“  včetně vzoru 

Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

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

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

- EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10 Praha 1 - Nové město, IČO: 45274924, 

- Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín, IČO: 26271303, 

- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, 

- STRABAG a.s., Na bělidle 198/21,Praha , IČO 60838744; 

 

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

tajemníka Magistrátu města Prostějova (dále jen Oddělení veřejných zakázek);  
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6. s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 42 

zákona ustavení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a ustavení komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky. 

Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v 

uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 6. 3. 2018. 

 

u k l á d á 

zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné zakázky „Terminál na 

autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ s použitím výše zmíněné zadávací dokumentace a za použití výše 

uvedených hodnoticích kritérií.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 5. 2018 

p o v ě ř u j e 

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a 

alespoň pět náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem z jednání Rady 

města Prostějova ze dne 6. 3. 2018. 

 

 

K bodu  8.1 Uzavření Národního domu po dobu oprav a zajištění provozu o. p. s. (ústní zpráva) 

Ústní zprávu předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: J. Páleník, Ing. Carda, RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, M. Pišťák 

Předsedající navrhla usnesení a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8173: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o uzavření Národního domu po dobu oprav a zajištění provozu obecně prospěšné společnosti s tím, že 

Mgr. Hemerková ve spolupráci s přísl. vedoucími odborů, J. Páleníkem a Ing. Průšou předloží na příští schůzi 

rady návrh řešení včetně vyjádření KHS. 

 

 

K bodu  8.2 Velikonoční jarmark 2018 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a 

výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8174: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

a) výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků umístěných v rámci velikonočního jarmarku 

konaného ve dnech 24. – 29. 3. 2018 na nám. T. G. Masaryka dle důvodové zprávy; 

b) výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku umístěného v rámci 

velikonočního jarmarku konaného ve dnech 24. – 25. 3. 2018 na nám. T. G. Masaryka dle důvodové zprávy a 

připomínek v diskusi. 

 

 

K bodu  8.3 ROZOP kapitoly 70 – Finanční 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Carda, Mgr. Hemerková, Ing. Pospíšil, M. Pišťák, Mgr. Pospíšil 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8175: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006399 5362  00000001 0700000708300 4.000.000 

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané 

hodnoty  

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  00000001 0700000000000 4.000.000 

snížení Fondu rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu  9.1 Žádost o užití znaku města Prostějova – Noc kostelů 

Písemný materiál předložil: Nevrtal František, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8176: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s užitím znaku města Prostějova na plakátech k Noci kostelů 2018. Souhlas se uděluje ….. , v souladu se 

Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně. 

 

 

K bodu 10.1 Projekt prevence kriminality 2018 – projektový námět 

Písemný materiál předložili: Ing. Zajíček, Mgr. Svozil, Mgr. Nagy 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8177: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

projektový námět Projekt prevence kriminality 2018. 

 

 

K bodu 10.2 Realizace akce prevence kriminality ve městě Prostějově - Program Revolution Train – 

protidrogový vlak 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8178: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

realizaci akce prevence kriminality ve městě Prostějově – Program Revolution Train – protidrogový vlak. 

 

 

K bodu 10.3 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8179: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

21 5311 5169   0210000000000 108.000 

nákup služeb spojených s realizací Programu Revolution Train – protidrogový vlak v rámci prevence 

kriminality ve městě Prostějově 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 108.000 

snížení položky „Rezerva RMP pro ROZOP“ 

 

 

K bodu 10.4 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost 

Písemný materiál předložili: Holík Pavel, MUDr., Mgr. Svozil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

RNDr. Rašková a Bc. Smetana oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem (k bodu č. 16). 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8180: 

Rada města Prostějova 

I.  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 7.000 Kč Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci, Na Vozovce 622/26, Olomouc, 

IČO 750 04 437 

- na provozní náklady Poradny pro rodinu Prostějov, Bezručovo nám. 9, Prostějov – materiál, energie; 

- 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 5.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., Strakonická 98, Praha 5, IČO 004 07 933 

- na projekt SOS Kompas Prostějov – Asistované kontakty a předání dětí – mzdové náklady pro pracovníky 

zajišťující asistenci, pohonné hmoty (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 

 

3. ve výši 12.000 Kč Poradně při finanční tísni, o.p.s., Hvězdova 1594/19, Praha 4, IČO 281 86 869 

- na bezplatné poradenství zadluženým a předluženým (Výjezdní poradna Prostějov) – mzda poradce; 

- 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 20.000 Kč Žebříku, z. s., Raisova 1159, Prostějov, IČO 270 19 896 

- na projekt Mozaika – Klub rodičů a dětí 2018 – nájemné; 

- 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 12.000 Kč Žebříku, z. s., Raisova 1159, Prostějov, IČO 270 19 896 

- na Integrační aktivity pro cizince – nájemné; 

- 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 16.000 Kč TyfloCentru Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294 

- na podporu činnosti Regionálního střediska v Prostějově – nájem, služby, energie, telefon, internet, poštovné, 

kopírování, tisk, cestovné, materiál do kurzů pro klienty, kancelářské potřeby, spotřební materiál, opravy a 
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údržba, vzdělávací kurzy (povinné vzdělávání sociálních pracovníků), supervize, odměna lektorovi zvukové 

střelby pro lidi se zrakovým postižením; 

- 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 6.000 Kč TyfloCentru Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294 

- na kurzy německého a anglického jazyka pro osoby se zrakovým postižením – odměna lektorovi německého 

jazyka, odměna lektorovi anglického jazyka; 

- 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 6.000 Kč Jdeme Autistům Naproti z.s., Žilinská 198/26a, Olomouc, IČO 270 41 972 

- na projekt „Raná péče pomáhá a doprovází“ – sociální služba rané péče pro klienty s autismem a jejich rodiny 

– úhrada dopravy, spotřební materiál; 
- 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 12.000 Kč Centru pro rodinu Prostějov z.s., Filipcovo nám. 20/4, Prostějov, IČO 228 44 597 

- na projekt „Spokojená rodina“ – nájemné; 

- 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 10.000 Kč Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci, z.s., Mečová 368/5, Brno, IČO 228 32 793 

- na projekt „Obrana spotřebitele v Prostějově“ – provoz osobní bezplatné poradny včetně zajištění tištěných 

materiálů a výstupů, zajištění přednášek pro veřejnost, včetně dětí a mládeže – mzdy, tisk, kancelářské potřeby, 

odborná literatura; 

- 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 10.000 Kč Domovu pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizaci, Soběsuky 95, Plumlov, IČO 709 39 

284 

- na volnočasové aktivity a akce pro uživatele Domova pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizace – koncerty 

a společenská setkání, pomůcky pro aktivizaci a pracovní terapii, pohybové aktivity a sportovní hry, terapie se 

zvířaty, přednášky a vzdělávací programy; 

- 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 30.000 Kč Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 736 34 671 

- na zajištění provozu v Hospici na Svatém Kopečku – provozní náklady (elektrická energie, plyn); 

- 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 15.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 2463/3, Prostějov, IČO 

004 26 369 

- na domácí péči pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany – mzda pracovnice poskytující domácí péči; 

- 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 15.000 Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring 

„Sedmikráska“, z. s., Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 644 39 178 

- na Poradenské centrum „SEDMIKRÁSKA“ POMOC LIDEM S CELIAKIÍ – nájemné, osvěta veřejnosti; 

- 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 

 

15. ve výši 14.000 Kč Prostějovským vozíčkářům, spolku, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748 

- na pravidelnou celoroční spolkovou činnost s doplňkovými aktivitami – doprava, nájem včetně energií a služeb; 
- 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 
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16. ve výši 10.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, 

IČO 253 42 924 

- na ergoterapie handicapovaných žáků školy – materiál k podpoře handicapovaných žáků (hlína, glazury, 

pomůcky k modelování a glazování, pedig a šéna, pomůcky k pletení, polymerová hmota, sádra na formy, formy, 

stuhy, korálky, vlna k plstění, pomůcky k plstění, ostatní drobný materiál k ergoterapii); 

- 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 

 

17. ve výši 12.000 Kč spolku YMCA SKAUT, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859 

- na celoroční činnost a obnovu materiálně technické základny 11. oddílu Přírody děti Prostějov – úhrada 

nájemného, obnova MTZ (turistické stany, deskové hry, sportovní vybavení); 

- 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 

 

18. ve výši 13.000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubu Radost, Barákova 

2715/23, Prostějov, IČO 479 22 281 

- na provozní výdaje na chod organizace v roce 2018 – poplatky do střešní organizace, známky a poštovné, 

cartridge a tonery, kancelářské potřeby, pronájmy sálu Národního domu v Prostějově; 

- 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 

 

19. ve výši 10.000 Kč Klubu stomiků Prostějov, z.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČO 479 21 447 

- na celoroční činnost spolku – pronájem místnosti, kancelářské potřeby, propagační materiál, správa a provoz 

webové stránky, pošta, cyklo-akce s mezinárodní účastí „Od hranice k Hranicím“; 

- 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. Střediskem sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizací, Na Vozovce 622/26, Olomouc, IČO 

750 04 437; 

2. SOS dětskými vesničkami, z.s., Strakonická 98, Praha 5, IČO 004 07 933; 

3. Poradnou při finanční tísni, o.p.s., Hvězdova 1594/19, Praha 4, IČO 281 86 869; 

4. Žebříkem, z. s., Raisova 1159, Prostějov, IČO 270 19 896; 

5. Žebříkem, z. s., Raisova 1159, Prostějov, IČO 270 19 896; 

6. TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294; 

7. TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294; 

8. spolkem Jdeme Autistům Naproti z.s., Žilinská 198/26a, Olomouc, IČO 270 41 972; 

9. Centrem pro rodinu Prostějov z.s., Filipcovo nám. 20/4, Prostějov, IČO 228 44 597; 

10. Sdružením obrany spotřebitelů – Asociací, z.s., Mečová 368/5, Brno, IČO 228 32 793; 

11. Domovem pro seniory Soběsuky, příspěvkovou organizací, Soběsuky 95, Plumlov, IČO 709 39 284; 

12. Hospicem na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 736 34 671; 

13. Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 2463/3, Prostějov, IČO 004 26 369; 

14. Sdružením rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring 

„Sedmikráska“, z. s., Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 644 39 178; 

15. Prostějovskými vozíčkáři, spolkem, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748; 

16. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924; 

17. spolkem YMCA SKAUT, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859; 

18. Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubem Radost, Barákova 2715/23, 

Prostějov, IČO 479 22 281; 

19. Klubem stomiků Prostějov, z.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČO 479 21 447 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4339 5339   0210000000000 7.000 
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zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Středisko sociální prevence 

Olomouc – Poradna pro rodinu Prostějov) 

0021 4339 5222   0210000000000 29.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (SOS dětské vesničky – Asistované kontakty a 

předání dětí; Centrum pro rodinu Prostějov – projekt „Spokojená rodina“; YMCA SKAUT – celoroční 

činnost 11. oddílu Přírody děti Prostějov) 

0021 4399 5221   0210000000000 12.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Poradna při finanční tísni 

– bezplatné poradenství zadluženým a předluženým) 

0021 4342 5222   0210000000000 32.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Žebřík – Mozaika – Klub rodičů a dětí; Integrační 

aktivity pro cizince) 

0021 4359 5221   0210000000000 22.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (TyfloCentrum Olomouc – 

činnost Regionálního střediska v Prostějově; kurz německého a anglického jazyka) 

0021 4371 5222   0210000000000 6.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Jdeme Autistům Naproti – raná péče) 

0021 4399 5222   0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace – Obrana 

spotřebitele v Prostějově) 

0021 4350 5339   0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Domov pro seniory Soběsuky 

– volnočasové aktivity a akce pro uživatele domova) 

0021 3525 5223   0210000000000 30.000 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Hospic na Svatém 

Kopečku – zajištění provozu v Hospici na Svatém Kopečku) 

0021 4351 5222   0210000000000 15.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Oblastní spolek Českého červeného kříže Prostějov 

– domácí péče pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany) 

0021 4359 5222   0210000000000 52.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených 

celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“ – poradenské centrum „SEDMIKRÁSKA“; 

Prostějovští vozíčkáři – celoroční spolková činnost a doplňkové aktivity; Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR – provozní výdaje Klubu Radost; Klub stomiků Prostějov – celoroční činnost spolku) 

0021 3124 5222   0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA – ergoterapie 

handicapovaných žáků) 

 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 235.000  

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

 

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

poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, 

Prostějov, IČO 479 21 293 na projekt keramické dílny v ateliéru Modrý Anděl pro uživatele denního stacionáře 

– materiál a služby v keramické dílně; 

- důvod: akce je hrazena z prostředků zřizovatele. 

 

 

K bodu 10.5 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - jednorázová akce 

Písemný materiál předložili: Holík Pavel, MUDr., Mgr. Svozil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Ing. Grulich, Ing. Pospíšil, Bc. Smetana, PaedDr. Šlambor 

PaedDr. Šlambor oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem (k odst. č. 2). 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8181: 

Rada města Prostějova 

I.  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 3.500 Kč spolku YMCA SKAUT, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859 

- na letní táborový pobyt 11. skautského oddílu Přírody děti Prostějov – spotřební materiál, doprava materiálu a 

osob, jízdné; 

- 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 15.000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 

479 21 293 

- na vybavení snoezelenu v domově se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou relaxačním 

vodním sloupcem; 

- 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 10.000 Kč TyfloCentru Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294 

- na akci Bílý den v Hamrech – pronájem zvukové aparatury, dovoz a odvoz účinkujících, doprava účastníků, 

odměna účinkujícím, propagace, pronájem areálu; 

- 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 15.000 Kč obecně prospěšné společnosti KYKLOP o.p.s., Tylova 1136/6, Olomouc, IČO 266 63 929 

- na akci „Kyklop lyžuje“ – seberealizace zrakově postižených dětí a mládeže – sjezdové lyžování, běh na lyžích a 

snowboard pod odborným dozorem lyžařských instruktorů a za pomoci asistentů – strava a ubytování; 

- 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. spolkem YMCA SKAUT, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859; 

2. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 479 

21 293; 

3. TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294; 

4. obecně prospěšnou společností KYKLOP o.p.s., Tylova 1136/6, Olomouc, IČO 266 63 929 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4339 5222   0210000000000 3.500 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (YMCA SKAUT – letní táborový pobyt 11. 

skautského oddílu Přírody děti Prostějov) 

0021 4357 5339   0210000000000 15.000 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb 

Prostějov – vybavení snoezelenu) 

0021 4379 5221   0210000000000 25.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (TyfloCentrum Olomouc – 

Bílý den v Hamrech; KYKLOP – akce Kyklop lyžuje) 

 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 43.500  

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná 
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II.  n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 

 

1. ve výši 15.000 Kč spolku SPIRITO z.s., Ptení 26, Ptení, IČO 063 50 119 na projekt keramické dílny jako 

sociální prevence pro dospělé, mládež a děti – příspěvek na pořízení keramické vypalovací pece; 

- důvod: nejedná se o projekt realizovaný na území města Prostějova; 

 

2. ve výši 9.000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 

479 21 293 na zakoupení terapeutických pomůcek pro osoby s Alzheimerovou chorobou – terapeutická panenka 

Barbora, terapeutická panenka Michal, terapeutický pes, terapeutická kočka; 

- důvod: hrazeno z prostředků zřizovatele; 

 

3. ve výši 25.000 Kč Centru pro rodinu Prostějov z.s., Filipcovo nám. 20/4, Prostějov, IČO 228 44 597 na projekt 

Dobrovolníci 2018 – zapojení dobrovolníků do organizace tradičního pobytového tábora pro maminky s dětmi ve 

věku od 2 do 7 let a příměstského tábora pro děti ve věku 4 až 11 let – ubytování dobrovolníků, stravování 

dobrovolníků při pobytovém táboře, stravování dobrovolníků při příměstském táboře; 

- důvod: pobytové a příměstské tábory nejsou hrazeny z prostředků rady. 

 

 

K bodu 10.6 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní - celoroční činnost 

Písemný materiál předložili: Holík Pavel, MUDr., Mgr. Svozil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

RNDr. Rašková a Bc. Smetana oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem (o. p. s. JISTOTA). 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8182: 

Rada města Prostějova  

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 10.000 Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, Vápenice 2985/3, Prostějov, IČO 005 99 

212 

- na poskytování a nácvik první pomoci – zdravotnický materiál a zdravotnické potřeby, materiál pro realistické 

znázorňování poranění; 

- 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 5.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924 

- na projekt Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích (fyzioterapie handicapovaných dětí); 

- 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 5.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924 

- na terapie pro handicapované žáky školy – hiporehabilitace a doprava na hiporehabilitaci, solná jeskyně, 

canisterapie; 

- 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. Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 3, Vápenice 2985/3, Prostějov, IČO 005 99 212; 

2. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924; 
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3. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4399 5333   0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5333 – neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi 

(Střední zdravotnická škola – poskytování a nácvik první pomoci) 

0021 3124 5222   0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA – rehabilitace 

handicapovaných dětí ve Výšovicích; terapie pro handicapované žáky) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 20.000 

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

 

 

K bodu 10.7 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní - jednorázová akce 

Písemný materiál předložili: Holík Pavel, MUDr., Mgr. Svozil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8183: 

Rada města Prostějova  

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 ve výši 1.500 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 2463/3, 

Prostějov, IČO 004 26 369 

- na akci Den první pomoci na nám. T. G. Masaryka v Prostějově – zdravotnický materiál; 

- 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 Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 

2463/3, Prostějov, IČO 004 26 369 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4399 5222   0210000000000 1.500 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Oblastní spolek Českého červeného kříže Prostějov 

– Den první pomoci) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 1.500  

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

 

 

K bodu 11.1 Zadání zakázky na zajištění ekologické výchovy a osvěty v roce 2018 

Písemný materiál předložila: Cetkovská Martina, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8184: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

zadat zakázku malého rozsahu na služby ve finančním rozsahu 692 500 Kč na zajištění ekologické výchovy a 

osvěty formou Výzvy jednomu dodavateli spolku ČSOP – RS Iris, pobočný spolek,  IČ: 00 11 66 70, se sídlem 

Husovo náměstí 2299/67, 796 01 Prostějov a uzavřít s pobočným spolkem ČSOP – RS Iris Smlouvu o zajištění 

ekologické výchovy a osvěty v roce 2018.   

 

 

K bodu 11.2 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí - jednorázová činnost 

Písemný materiál předložili: Grulich Bedřich, Ing., Ing. Cetkovská 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8185: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí  

 

1. ve výši 7.500 Kč Českému svazu chovatelů, z. s. , Základní organizaci Prostějov, Plumlovská 525/50,  796 01 

Prostějov, IČO 708 45 549  

- na pořádání Tradiční okresní výstavy holubů a holubů rysů  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 21. 12. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 21. 01. 2019; 

 

2. ve výši 10.000 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3009/3,  

796 01 Prostějov, IČO 004 33 829  

- na práci s mládeží - výtvarné, znalostní, pěstitelské a floristické soutěže    

- 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 4.000 Kč Zdraví od malička, z. s., Bílovice 15, 798 41 Bílovice - Lutotín, IČO 042 21 796 

- na akci „Velký darovací bazar aneb čistíme své domovy a posíláme dál“    

- 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 2.000 Kč Mgr. Jitka Nadymáčková, Na stráži 408, 798 03 Plumlov, IČO 641 01 118 

- na sérii přednášek „Panenka Bezobalenka pomáhá dětem v předcházení vzniku odpadů“ 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 21. 12. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 21. 01. 2019; 

 

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

- Český svaz chovatelů, z. s. , Základní organizace Prostějov, Plumlovská 525/50,  796 01 Prostějov,  

IČO 708 45 549, 

- Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3009/3, 796 01 Prostějov,  

IČO 004 33 829 , 

- Zdraví od malička, z. s., Bílovice 15, 798 41 Bílovice - Lutotín, IČO 042 21 796, 

- Mgr. Jitka Nadymáčková, Na stráži 408, 798 03 Plumlov, IČO 641 01 118, dle přílohy 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 21.500 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

40 3799 5212   0400000404003 2.000 

(zvýšení položky 5212 – Mgr. Jitka Nadymáčková – série přednášek) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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40 3799 5909   0400000404003 23.500 

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí) 

 

 

K bodu 11.3 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí - nedoporučeno EDUCANOVA,z.s.  

Písemný materiál předložili: Grulich Bedřich, Ing., Ing. Cetkovská 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8186: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 8 000 Kč EDUCANOVA, z.s., Želatovská 2669/20, 750 02 

Přerov, IČO: 064 45 861 na propagaci účelu spolku a ochrany přírody v okolí města Prostějov 2018; 

- důvod: účel žádosti nesouvisí se životním prostředím a jedná se spíše o organizované výlety spolku z Přerova za 

poznáním kulturních a přírodních prostředí měst a jejich okolí. 

 

 

K bodu 11.4 Dotace na rok 2018 – Komise životního prostředí – celoroční činnost 

Písemný materiál předložili: Grulich Bedřich, Ing., Ing. Cetkovská  

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8187: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí  

 

1. ve výši 7.000 Kč Českému svazu včelařů, z. s. , základní organizaci Prostějov, Melantrichova 622/55, 796 01 

Prostějov, IČO 163 67 812 

- na boj proti nebezpečným nemocem včel    

- 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 15.000 Kč Českému svazu včelařů, z. s. , základní organizaci Prostějov, Melantrichova 622/55, 796 01 

Prostějov, IČO 163 67 812   

- na vzdělávání a zvyšování odbornosti členské základny i získávání nových členů 

- 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 12.000 Kč ZO ČSOP ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, 796 01 Prostějov, IČO 657 60 301 

- na celoroční podporu oddílu mladých ochránců přírody Rejsci    

- 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 8.000 Kč Mourek Prostějov z. s. , Winklerova 2285/12, 796 01 Prostějov, IČO 065 43 472 

- na pomoc opuštěným kočkám a zamezení jejich přemnožení   

- 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 mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemci:  

- Český svaz včelařů, z. s. , základní organizace Prostějov, Melantrichova 622/55, 796 01 Prostějov, 

IČO 163 67 812, 

- ZO ČSOP ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, 796 01 Prostějov, IČO 657 60 301, 

- Mourek Prostějov z. s. , Winklerova 2285/12, 796 01 Prostějov, IČO 065 43 472, dle přílohy 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 
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Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 42.000 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 42.000 

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí) 

 

 

K bodu 11.5 Dotace 2018 – oblast ochrana životního prostředí – (ČSOP – RS Iris) - celoroční činnost 

Písemný materiál předložili: Grulich Bedřich, Ing., Ing. Cetkovská 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8188: 

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 prostředků komise životního prostředí ve výši 74.500 Kč  

ČSOP – RS Iris, Husovo nám. 2299/67, 796 01 Prostějov, IČO: 001 16 670 

- na zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy v Prostějově 

- 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 mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem ČSOP 

– RS Iris, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 001 16 670, dle přílohy; 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 74.500 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 74.500 

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí) 

 

 

K bodu 12. 1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ E. Valenty a ředitele Sportcentra DDM Prostějov 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8189: 

Rada města Prostějova  

1. b e r e   n a   v ě d o m í 

- rezignaci ….. na pozici ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty ke dni 31. 7. 2018, 

 

2. v y h l a š u j e 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel – ředitelka Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 s nástupem 

od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou; 

 

3. p o v ě ř u j e  

Mgr. Petra Ivánka, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu 

- požádat KÚ Olomouckého kraje, ČŠI, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise,  
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- požádat ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní 

komise. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8190: 

Rada města Prostějova  

1. b e r e   n a   v ě d o m í 

- rezignaci ….. na pozici ředitele Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2018, 

 

2. v y h l a š u j e 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel – ředitelka Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvková organizace s 

nástupem od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou; 

 

3. p o v ě ř u j e  

Mgr. Petra Ivánka, vedoucího Odboru školství, kultury a sportu 

- požádat KÚ Olomouckého kraje a ČŠI o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise, 

- požádat ředitele Sportcentra – DDM Prostějov, příspěvková organizace o souhlas se svým jmenováním za člena 

konkurzní komise. 

 

 

K bodu 12. 2 Informace o přerušení provozu mateřských škol 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8191: 

Rada města Prostějova  

b e r e    n a    v ě d o m í 

informaci o přerušení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících 

červenci a srpnu 2018; 

s o u h l a s í 

s plánem provozu vybraných mateřských škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících červenci 

a srpnu 2018 dle navrženého rozpisu v důvodové zprávě. 

 

 

K bodu 12. 2.1 Dodatek č. 1 k Zásadám řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem 

Prostějovem 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8192: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Dodatek č. 1 k Zásadám řízení příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem dle 

návrhu v příloze písemného materiálu. 

 

 

K bodu 12. 3 Žádost ….. , ředitelky MŠ Šárka o souhlas se studiem 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8193: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

se studiem ke zvýšení kvalifikace k výkonu specializovaných činností Koordinátor environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty ….. , ředitelky Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a. 

 

 

K bodu 12.10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ J. 

Železného) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8194: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020337 1 380 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného – II. etapa opravy 

chodníků v prostoru MŠ, oprava kamerového systému ZŠ, průchodových dveří a sociálního zařízení v MŠ) 

  - snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 1 380 000,-- 

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

 

 

K bodu 12.11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava 

sociálního zařízení) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8195: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020332 480 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava  

sociálního zařízení pro velkou tělocvičnu v budově Základní školy Palackého tř. 14) 

 - snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 480 000,-- 

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

 

 

K bodu 12.12 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava 

střechy) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8196: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020332 320 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava 

střechy pracoviště MŠ Mánesova ul. 15) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 320 000,-- 

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

 

 

K bodu 12.13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - opravy fresek) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8197: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020332 120 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava 

sgrafit na budově pracoviště ZŠ v Čechovicích) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 120 000,-- 

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

 

 

K bodu 12.14 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava 

potrubí) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8198: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003113 5331   0200000020332 195 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – oprava 

havárie potrubí a podlahy) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 6409 5901   0700000707600 195 000,-- 

(snížení položky 5901 – rezerva na škodní a havarijní události) 
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K bodu 12.15 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku – učebny RG a ZŠ města Prostějova 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8199: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

bezúplatné užívání majetku – učebny Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova v době  

od 23. 1. do 2. 3. 2018 pro žáky Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o. p. s., Prostějov. 

 

 

K bodu 13. 1 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8200: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

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

pozemcích ve vlastnictví cizích právnických osob pro investiční akci „Přivaděč do průmyslové zóny“ dle 

předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 13. 2 Restaurování obrazů J. Preislera - projektový námět 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8201: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

projektový námět „Restaurování obrazů Jana Preislera – Sen dívky a Sen jinocha“ a přípravu a podání žádosti o 

dotaci ze státního rozpočtu, v případě neobdržení příspěvku ze státního rozpočtu schvaluje podání žádosti o 

dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje. 

 

 

K bodu 13. 3 Prověření možných majetkoprávních problémů investičních akcí 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8202: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o možných majetkoprávních problémech připravovaných investičních akcí a informaci o dalším 

postupu.   

 

 

K bodu 13. 4 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Čechovice, úprava šachet pod objektem)  

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 
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Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8203: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3111 5171  1 0600000600332 60 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého 14 (objekt MŠ Čechovice) úprava 

šachet pod objektem 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 60 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu 13. 5 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (CS sídliště Svobody - Anglická - Anenská – PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8204: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121   0600605000000 20 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - CS sídliště Svobody – Anglická – Anenská – projektová 

dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 20 000 

Snížení položky 5901 - rezerva RMP  

 

 

K bodu 13. 6 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (RG a ZŠ – termoventily) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8205: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3121 6121   06002800000000 24 234 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - RG a ZŠ – termoventily 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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0070 6409 5901   0700000707100 24 234 

Snížení pol. 5901 - Rezerva RMP 

 

 

K bodu 13. 7 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně, 

komunikace, PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8206: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2212 6121   0600442000000 12 688 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace - 

projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 12 688 

Snížení pol. 5901 - Rezerva RMP 

 

 

K bodu 13. 8 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Zapojení OV Vrahovice, Čechůvky do rozpočtu města) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8207: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 5171   0600000709001 760 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování – Požadavky OV Vrahovice, Čechůvky – Oprava sportovního hřiště 

ZŠ Majakovského ve Vrahovicích 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000709001 760 000 

Snížení pol. 5901 – nespecifikované rezervy – OV Vrahovice, Čechůvky 

 

 

K bodu 13. 9 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané - přestavba části garáže na 

šatnu se zázemím - PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8208: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 
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rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121  1 0600119000000 200 000 

Zvýšení pol. 6121  - budovy, haly, stavby – Středisko mládeže kopané - přestavba části garáže na šatnu se 

zázemím -  – projektová dokumentace 

- 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 13.10 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Fišer 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8209: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121  1 0600556000000 10 600 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Koupaliště Vrahovice vč. PD 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 10 600 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 13.11 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Jana Železného) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupil: Ing. Pospíšil 

Ing. Pospíšil oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem a sdělil, že se nezúčastní hlasování. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8210: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3113 6121  1 0600512000000 14 200 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby -  ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 14 200 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 14. 1 DSP, s. r. o. - nová Příkazní smlouva pro správu, údržbu a opravy městského majetku 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 
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Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8211: 

Rada města Prostějova 

1) s ch v a l u j e 

ukončení Smlouvy pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností, ev. 

č. 2011/50/463, ze dne 02.01.2012 se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Pernštýnské nám. 

176/8, 796 01 Prostějov, IČ: 26259893, dohodou k 31. 03. 2018; 

2) s ch v a l u j e  

uzavření Příkazní smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku se společností Domovní správa 

Prostějov, s.r.o., se sídlem Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, IČ: 26259893, za podmínek dle přílohy 

materiálu s účinností od 01. 04. 2018. 

 

 

K bodu 14. 2 Vzdání se práva na pohledávky evidované DSP, s. r. o. 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana, J. Halvadžievová, Ing. Pospíšil 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8212: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím evidované Domovní správou Prostějov, s.r.o.,  dle přílohy č. 1A a 

2A, v celkové výši 100.618,41 Kč; 

 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím evidované Domovní 

správou Prostějov, s.r.o., dle přílohy č. 1B, v celkové výši 1.218.266,53 Kč. 

 

 

K bodu 14. 3 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012 (převod mostního objektu na ul. Vrahovická)  

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající na základě připomínek v rozpravě navrhla materiál odložit a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8213: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

odložit materiál č. 14. 3 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012 (převod mostního objektu na ul. 

Vrahovická). 

 

 

K bodu 14. 4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8214: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje pozemku p.č. 1484 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2 v k.ú. Prostějov, 
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2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….., o prodej pozemku p.č. 1484 – zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 213 m2 v k.ú. Prostějov. 

 

 

K bodu 14. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 410/4 v k. ú. Žešov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8215: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje pozemku p.č. 410/4 – orná půda o výměře 385 m2 v k.ú. Žešov, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….. , o prodej pozemku p.č. 410/4 – orná půda o výměře 385 

m2 v k.ú. Žešov. 

 

 

K bodu 14. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 744/9 v k. ú. Vrahovice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8216: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 744/9 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 688 m2 v k.ú. Vrahovice za následujících 

podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem kupní 

smlouvy,  

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na 

povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, 

c) plocha bude využita pro parkování automobilů šikmým stáním. 

 

 

K bodu 14. 7 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Domamyslice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8217: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu pozemku p.č. 59/2 – trvalý travní porost o výměře 315 m2 v k.ú. Domamyslice za účelem 

užívání jako zázemí rodinného domu za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 10 Kč/m2 ročně, tj. 3.150 Kč/rok,  

c) způsob placení nájemného – čtvrtletně, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 14. 8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Pospíšil, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer 
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Předsedající dala hlasovat o var. B návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8218: 

Rada města Prostějova  

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

záměr pronájmu části pozemku p.č. 511 – vodní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 125 m2 za účelem instalace 

demontovatelného oplocení a údržby travnaté plochy,  

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

Žádosti ….. , o pronájem části pozemku p.č. 511 – vodní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 125 m2 za účelem 

instalace demontovatelného oplocení a údržby travnaté plochy, 

3) t r v á 

na odstranění neoprávněného oplocení z pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice. 

 

 

K bodu 14. 9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7683/2 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8219: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7683/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem umístění 

reklamního okrasného květináče za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 1.000 Kč ročně bez DPH, 

c) způsob placení nájemného - ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.  

 

 

K bodu 14.10 Vyhlášení záměru výpůjčky 2 částí pozemku p. č. 6468/1 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8220: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr výpůjčky 2 částí pozemku p.č. 6468/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře 455 m2 

Azylovému centru Prostějov, o.p.s., se sídlem Prostějov, Určická 3124/101, PSČ: 796 01, IČ: 270 11 801, za 

účelem poskytování azylového ubytování osob a dle možností vypůjčitele i poskytování doplňkových služeb ve 

formě intenzivní sociální práce, pracovní terapie, psychoterapie a právního poradenství, za následujících 

podmínek: 

a) doba výpůjčky - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

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

c) výpůjčka bude realizována formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13. 12. 2005. 

 

 

K bodu 14.11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8221: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7769 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 7 m2 ….. , za účelem užívání 

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

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

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 14.12 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo prodeje části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8222: 

Rada města Prostějova  

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

záměr bezúplatného převodu nebo prodeje části pozemku p.č. 7769 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 

cca 9 m2, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….. , o bezúplatný převod nebo prodej části pozemku p.č. 

7769 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 9 m2. 

 

 

K bodu 14.13 Schválení výpůjčky částí pozemků p. č. 7790 a p. č. 7791/1, oba v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8223: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

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

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

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

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 14.14 Ukončení Nájemní smlouvy č. 2008/16/257 ze dne 1. 10. 2008 dohodou 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8224: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

ukončení Nájemní smlouvy č. 2008/16/257 ze dne 01.10.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako 

pronajímatelem a společností Redring s.r.o., se sídlem Prostějov, Barákova 2647/12, PSČ: 796 01, IČ: 277 14 969, 

jako nájemcem, na pronájem částí nemovitých věcí Statutárního města Prostějova za účelem umístění 

reklamních aplikací a materiálů dohodou.  

 

 

K bodu 14.15 Správa a údržba hřbitovů - dokončení elektronické evidence hrobových míst 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 
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Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Grulich 

Ing. Grulich oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Předsedající dala hlasovat o var. B návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8225: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh společnosti FCC Prostějov, s.r.o., k dokončení elektronické evidence hrobových míst na městských 

hřbitovech v Prostějově s tím, že návrh nebude realizován. 

 

 

K bodu 14.16 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8226: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP 
UZ 

Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 
003631 

6122   0900000900400 66.461 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení;  zřízení oplocení části dětského hřiště na ul. Studentská 

-snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP 
UZ 

Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 003745 5171   0900000900400 66.461 

snížení pol. 5171 – opravy a udržování; veřejná zeleň, dětská hřiště 

 

 

K bodu 15.1 Návrh postupu přípravy rekonstrukce objektu Šárka 9 – 11 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, PaedDr. Šlambor, Ing. Fišer, Mgr. Hemerková, M. Pišťák, Bc. Smetana, Mgr. 

Pospíšil 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8227: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

postup přípravy rekonstrukce objektu Šárka 9, 11 podle návrhu v závěru důvodové zprávy. 

 

 

K bodu 15.2 Návrh podmínek pro přidělování bytů v komunitním domě na ul. Sušilova 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8228: 
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Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh podmínek pro přidělování bytů v komunitním domě na ul. Sušilova podle důvodové zprávy. 

 

 

K bodu 15.3 Schválení záměru pronájmu GS č. 802 na ul. Polišenského 3 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8229: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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

par. 6020/173, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci …..  za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,- Kč s inflační doložkou 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,- Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., 

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 

 

 

K bodu 15.4 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 101 na ul. Brněnská 32 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8230: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 101 o celkové rozloze 48,90 m2 č. par. 2566/23, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 na Brněnská 4207/32 v Prostějově jedinému zájemci Petru Štugelovi, se sídlem Norská 4243/2, 796 04, 

IČO 40435598, DIČ CZ 6903114482, a to: 

- za účelem provozování prodejny dětského nábytku a doplňků 

- za nabídnuté nájemné ve výši 3.500,-Kč/měsíčně s inflační doložkou 

- opravy provede nájemce na vlastní náklady. 

 

 

K bodu 15.5 Návrh schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 203 na sídl. Svobody 3552 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8231: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 203 o celkové rozloze 64,21 m2 č. par. 6169/86, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 na sídl. Svobody – pav. II. č. 3552 16/53 v Prostějově jedinému zájemci Jaromíru Píchalovi, se sídlem 

Javoříčská 3176/37 , 796 01 Prostějov, IČO 62802542, a to: 

- za účelem provozování vinotéky a kavárny 

- za nabídnuté nájemné ve výši 5.000,-Kč/měsíčně s inflační doložkou 

- opravy provede nájemce na vlastní náklady. 

 

 

K bodu 15.6 Návrh uzavření nájemní smlouvy v domě na ul. Šárka - 1 SK Prostějov 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 
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Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8232: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

zavření nájemní smlouvy na byt 2+1 v objektu bydlení v domě Šárka č. 9 - 11, Prostějov dle důvodové zprávy s 1. 

SK Prostějov, z. s., Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČO: 26621916. 

 

 

K bodu 16.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc., J. Halvadžievová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8233: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

- byt o velikosti 1+1 na ul. Finská 4242/11, 796 04  Prostějov (s balkonem), č. par. 6078/9, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

….. 

- byt o velikosti 1+1 na ul. Norská 4224/3, 796 04  Prostějov (s balkonem), č. par. 6079/28, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

…... 

 

 

K bodu 16.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů v DPS 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8234: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

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

LV č. 10001 

….. 

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

č. 10001 

….. 

- byt o velikosti 1+1 na ul. Brněnská 4151/42, 796 01 Prostějov (s balkonem, bezbariérový), č. par. 2566/15, k.ú. 

Prostějov, LV č. 10001 

….. 
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K bodu 17. Různé 

 

17.1 Příprava zakázky malého rozsahu (ústní zpráva Mgr. Hemerkové) 

Mgr. Hemerková navrhla níže uvedené usnesení. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala o návrhu usnesení 

hlasovat. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8235: 

Rada města Prostějova 

u k l á d á  

vedoucí Odboru kancelář primátora a vedoucí Odboru kancelář tajemníka, připravit zakázku malého rozsahu 

na reklamní služby jednomu uchazeči BK Olomoucko. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP  

a Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

      k. termín: 30. 4. 2018 

 

 

K bodu 18. Závěr 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 101. schůze rady byl vyčerpán a v 15:00 

hod. jednání ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 6. 3. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 

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


