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 S00AX02B2J9W 

*S00AX02B2J9W* 
čj.        PVMU     40986/2018  10 
SpZn.   KP     15/2018  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 18 příloh:       listů příloh: 

 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení ze 102. schůze Rady města Prostějova, konané 12. 3. 2018 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 8236: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 102. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 12. 3. 2018, uvedený na pozvánce, 

p o v ě ř u j e  

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

 

K bodu  2. Dotace 2018 – HZS Olomouckého kraje 

Schváleno usnesení č. 8237: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

odložit materiál na příští schůzi rady s tím, že RNDr. Tatarkovičová zajistí opravy dle připomínek v diskusi. 

 

K bodu  3. Dotace 2018 - ORI 

Schváleno usnesení č. 8238: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 49.000,-- Kč Český svaz chovatelů Okresní organizace 

Prostějov, se sídlem Plumlovská 525/50, 79601 Prostějov, IČO 00448770 

- na dostavbu klubovny pro mladé chovatele v 1. patře domu Plumlovská 50/525 v Prostějově (zakoupení 

materiálu, provedení omítek a odborné práce - plynoinstalace, vodoinstalace, elektroinstalace); 

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

dotace odevzdat do 15. 12. 2018; 

 

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

a příjemcem (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace 

smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování 

dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) Českým svazem 

chovatelů Okresní organizace Prostějov, IČO 00448770; 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3429 5222   0600000000000 49 000 

 zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům -  Český svaz chovatelů 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 006409 5909   0700000708000 49 000 

 snížení položky 5909 – dotace nerozdělené 
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II. n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 25.000,-- Kč Klubu vojenské historie - Dukla z.s. , se 

sídlem Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 na nákup přívěsného vozíku; 

- důvod: z rozpočtu města jsou saturovány jiné požadavky žadatele; 

 

III. d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova  

 

1. ve výši 300.000,-- Kč Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov, se sídlem nám. U Kalicha 2575/ 2, 796 01 

Prostějov, IČO 479 20 653  

- na montáž nové kotelny Sokol II, nám. U Kalicha 2, Prostějov (vodoinstalatérské a topenářské práce); 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018; 

 

2. ve výši 245.700,-- Kč Lukotřelba Prostějov, z.s., se sídlem Mozartova 3810/13, 796 01 Prostějov, IČO 227 12 

615 

- na 2. etapu zateplení haly střelnice (vč. okapového chodníku); 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018; 

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 2 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

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

dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti 

smlouvy): 

1. Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov, IČO 479 20 653  

2. Lukotřelba Prostějov, z.s.,  IČO 227 12 615 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3429 6322   0600000000000 300 000 

 zvýšení položky 6322 investiční transfery spolkům – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov 

 0060 3429 6322   0600000000000 245 700 

 zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům – Lukostřelba Prostějov z.s.  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 006409 5909   0700000708000 545 700 

 snížení položky 5909 – dotace nerozdělené 

 

IV. o d k l á d á 

projednání žádosti Tělovýchovné jednoty SOKOL Čechovice, z. s., se sídlem Čechovická 270/55, Čechovice, 796 

04 Prostějov, IČO 163 67 855 o dotaci ve výši 3.250.000,-- Kč na dokončení rekonstrukce a přístavby sokolovny 

Čechovice. 

 

K bodu  4. Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - celoroční činnost 

Schváleno usnesení č. 8239: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch 

 

1. ve výši 3.000,-- Kč ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z. s., Husovo nám. 2061/91,  IČO 657 63 092  

- na podporu činnosti (svázání časopisů, doprava, kancelářské potřeby, poštovné)  

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

- dotace bude poskytnuta jednorázově v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena na 

úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
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2. ve výši 15.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 

68 491  

- na podporu činnosti (doprava, korepetice, kytice, kancelářské potřeby, tonery, ladění klavíru) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

3. ve výši 3.000,-- Kč anonymizováno  

- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení souborů výstavních fotografií, pasparty, pozvánky) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

4. ve výši 15.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově, 

Komenského 17, IČO 440 53 916  

- na činnost francouzského divadla (náklady na účast na Festdivadle Pardubice – doprava, účastnický poplatek; 

náklady na Večer francouzského divadla – pronájem, tisk, propagace) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

5. ve výši 15.000,-- Kč Moje divadlo, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov,  IČO 652 67 729  

- na činnost divadelního spolku (výroba dekorace, kostýmy, rekvizity, tisk a výroba divadelních programů a 

plakátů, nájem sálu, autorské licenční poplatky) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

6. ve výši 3.000,-- Kč anonymizováno 

- na pořádání autorských fotografických výstav (výroba, distribuce a tisk pozvánek a plakátů; tisk a úprava 

fotografií; pasparty, instalace a údržba rámů, doprava, instalace a deinstalace) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

7. ve výši 7.000,-- Kč Patchwork Prostějov, z. s., Jana Zrzavého 3999/7, IČO 052 75 334 

- na celoroční činnost (nájem prostor, kopírování návodů a střihů)  

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

8. ve výši 30.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z. s., Letecká 3135/1, Prostějov, IČO 266 50 355   

- na celoroční činnost (pronájmy sálu a kanceláře, doprava na divadelní představení, nákup cen, medailí pohárů, 

diplomů, zájezd veteránů do Bratislavy – doprava; doprava a startovné na soutěže; nákup věnců a kytic 

k pietním aktům a jejich dopravu) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

9. ve výši 40.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, IČO 155 26 151  

- na podporu činnosti loutkářského odboru Pronitka (modernizace technického vybavení – světlo a zvuk, nákup 

nových loutek, doprava pro představení mimo TJ Sokol I Prostějov, celostátní přehlídka) 
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

10. ve výši 20.000,-- Kč International Police Association, sekci České republiky z. s., územní skupině č. 223 

Prostějov, V. Špály 4061/12, IČO 712 35 434  

- na zorganizování a zajištění mezinárodních návštěv (ubytování a strava pro delegace, zaplacení startovného na 

sportovních akcích, zajištění programu a vstupného na prohlídky, výroba a zakoupení upomínkových předmětů, 

fotoknihy z družebních akcí) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

11. ve výši 15.000,-- Kč Vlastimile Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 68 202  

- na podporu činnosti (doprava na vystoupení; kopírování, tisk programů a plakátů; korepetice, doprovod, 

dirigent; nájem koncertního sálu, Orffovy doprovodné nástroje, květiny) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

12. ve výši 50.000,-- Kč anonymizováno  

- na činnost pěveckého sboru Proměny (pronájem, doprava a ubytování, honoráře, ozvučení, záznamová 

technika a hudební nástroje, propagace a reklama, květiny, drobné dárky pro účinkující, notový materiál, tisk)  

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

13. ve výši 35.000,-- Kč Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8,  IČO 042 34 723  

- na činnost pěveckého sboru (pronájmy, hudební doprovod, kamerové práce, seminář hlasové výchovy, 

ozvučení koncertů, propagace koncertů, květiny na koncert) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

14. ve výši 25.000,-- Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

- na podporu činnosti klubu (nájem klubovny a skladových prostor, doprava na rekonstrukce bitev, 

přednášková činnost, ostatní administrativní náklady) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 14 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo  

smlouvy, identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok poskytnutí 

dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum 

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z. s., Husovo nám. 2061/91,  IČO 657 63 092  

2. Mužským pěveckým sborem Orlice Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 68 491  

3. anonymizováno 

4. Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově, Komenského 17, 

IČO 440 53 916  

5. Moje divadlo, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov,  IČO 652 67 729  

6. anonymizováno 

7. Patchwork Prostějov, z. s., Jana Zrzavého 3999/7, IČO 052 75 334 
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8. Klubem výsadkových veteránů Prostějov, z. s., Letecká 3135/1, Prostějov, IČO 266 50 355  

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

10. International Police Association, sekcí České republiky z. s., územní skupinou č. 223 Prostějov, V. 

Špály 4061/12, IČO 712 35 434  

11. Vlastimilou Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 68 202  

12. anonymizováno 

13. Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8,  IČO 042 34 723  

14. Klubem vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000004000 205 000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)  

 0000000020 003319 5493   0200000004000 56 000 

 (zvýšení položky 5493 – účelové transfery fyzickým osobám)  

 0000000020 003319 5223   0200000004000 15 000 

 (zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově – 

na činnost francouzského divadla) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 276 000 

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

 

II. o d k l á d á 

projednání žádostí o dotace těchto žadatelů: 

 

1. Vlasteneckému sdružení antifašistů ČR, z. s.,  (oblastnímu výboru Prostějov), Vrbátky 106, IČO 677 98 144 ve 

výši 20 000,-- Kč na pietní akce k uctění památky obětí 2. světové války za účasti studentů středních škol 

(doprava); 

 

2. Loutkovému divadlu STAROST, Dr. Horáka 3407/18, Prostějov, IČO 479 22 168 ve výši 32 000,-- Kč na  

podporu činnosti (zhotovení loutky, nájem a energie, doprava na festivaly, návrh a tisk programu, materiál,  

kostýmy, nástroje); 

 

3. Hanáckému folklornímu spolku, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 ve výši 30 000,-- Kč na rozvoj 

tanečního a hudebního hanáckého folklóru u dětí a mládeže (metodické materiály pro pedagogy lidového zpěvu, 

propagace folklorních aktivit pro děti a mládež). 

 

K bodu  5. Dotace 2018 - komise pro kulturu a cestovní ruch - jednorázové akce 

Schváleno usnesení č. 8240: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

a)  poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků komise pro kulturu a cestovní ruch 

 

1. ve výši 25.000,-- Kč anonymizováno  

- na akci „Noc kostelů v Prostějově 2018“ (plakáty, tisk programu, materiál na výrobu upomínkových předmětů 

pro návštěvníky, půjčovné kostýmů, pronájem kočáru s koňmi, přelepky na banerech) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

2. ve výši 7.000,-- Kč Patchwork Prostějov, z. s., Jana Zrzavého 3999/7, IČO 052 75 334 

- na uspořádání 2. celorepublikového srazu patchworkářek (pronájem prostor, propagace akce, tisk a 

kopírování návodů a letáků)  

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 
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- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

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

 

3. ve výši 10.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, IČO 479 21 293  

- na akci „Májková olympiáda“ (rekvizity a pomůcky na soutěžní disciplíny, ceny pro soutěžící, hudební 

doprovod na akci) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

4. ve výši 20.000,-- Kč Farnímu sboru českobratrské církve evangelické, U Kalicha 2574/1, Prostějov, IČO 479 19 

507  

- na vystoupení prostějovského pěveckého sboru EXAUDI v Erfurtu v Německu (doprava včetně poplatků) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

5. ve výši 25.000,-- Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

- na akci Živé obrazy 1. a 2. světové války (pronájem zámku Plumlov, posudek střelnice, střelivo a pyrotechnika, 

pronájmy techniky – dekorační jízda) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

6. ve výši 25.000,-- Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

- na pietní akt u sochy T. G. Masaryka na náměstí v Prostějově za účasti historických jednotek a techniky 

(pronájem tančíku a jiné techniky, trubač, věnec, zapůjčení zástavy Rumunské armády, doprava vojáků 

historických složek) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

7. ve výši 20.000,-- Kč anonymizováno, Brodek u Prostějova, IČO 404 35 644  

- na uspořádání pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti (20. ročník), Hanácký skřivan pro mládež (14. 

ročník) a Zpívající rodina (13. ročník) – pronájem sálů, ozvučení a osvětlení, nahrávání soutěží, mastering, 

zpracování na CD, propagace, plakáty, diplomy, ceny vítězům, náklady agentury 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

8. ve výši 20.000,-- Kč Muzeu kočárů, z. ú., nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČO 266 43 308  

- na realizaci celodenní akce představení historických kočárů v rámci Hanáckých slavností v Prostějově 

(pronájem kočárových koní, kočárů včetně dopravy) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

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

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

smlouvy, identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok poskytnutí 

dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum 

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. anonymizováno 

2. Patchwork Prostějov, z. s., Jana Zrzavého 3999/7, IČO 052 75 334 
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3. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 86, IČO 479 21 293  

4. Farním sborem českobratrské církve evangelické, U Kalicha 2574/1, Prostějov, IČO 479 19 507  

5. Klubem vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

6. Klubem vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

7. anonymizováno, Brodek u Prostějova, IČO 404 35 644  

8. Muzeem kočárů, z. ú., nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČO 266 43 308  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5212   0200000004000 20 000 

 (zvýšení položky 5212 – anonymizováno – pěvecké soutěže)  

 0000000020 003319 5331   0200000004000 10 000 

 (zvýšení položky 5331 – Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace – Májková 

olympiáda) 

 0000000020 003319 5493   0200000004000 25 000 

 (zvýšení položky 5493 – anonymizováno – Noc kostelů v Prostějově 2018) 

 0000000020 003319 5223   0200000004000 20 000 

 (zvýšení položky 5223 – Farní sbor českobratrské církve evangelické – vystoupení pěv. sboru Exaudi 

v Německu - doprava) 

 0000000020 003319 5222   0200000004000 77 000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 152 000 

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

 

II. o d k l á d á  

projednání žádostí o dotace těchto žadatelů: 

 

1. POST BELLUM, o. p. s., Štěpánská 704/61, Praha, IČO 265 48 526 ve výši 49.757,-- Kč na natočení 3 příběhů 

pamětníků z let 1948 – 1968 z Prostějova a blízkého okolí včetně uspořádání exteriérové výstavy (materiálové 

náklady, natáčení pamětníků, příprava a realizace výstavy, management projektu, propagace); 

 

2. Hanáckému folklornímu spolku, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 ve výši 30.000,-- Kč na 

dramaturgii a realizaci vzpomínkového pořadu o osobnostech prostějovského folkloru (dramaturgie pořadu, 

honoráře souborům, propagace akce) 

 

3. Hanáckému folklornímu spolku, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 ve výši 30.000,-- Kč na akci 

„Setkání Hanáků 2018“ (autobusová doprava do Čech pod Kosířem). 

 

K bodu  6. Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce - nedoporučené 

Schváleno usnesení č. 8241: 

Rada města Prostějova  

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova těmto žadatelům o dotace: 

 

1. ve výši 25.000,-- Kč Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, nám. T. G. Masaryka 21/2, IČO 000 

91 405 na výstavu „Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem!“, 

- důvod: akci lze řešit z prostředků zřizovatele; 

 

2. ve výši 10.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, IČO 479 21 293 

na natočení filmu klienty denního stacionáře (náklady spojené s natočením filmu, prezentace filmu v Praze) 

- důvod: akci lze řešit z prostředků zřizovatele; 

 

3. ve výši 21.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, IČO 479 21 293 

na vydání sborníku vzpomínek klientů centra (tisk, upomínkové předměty pro zúčastněné), 

- důvod: akci lze řešit z prostředků zřizovatele. 
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K bodu  7. Dotace 2018 - komise školská - jednorázové akce 

Schváleno usnesení č. 8242: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků komise školské 

 

1. ve výši  15 000,-- Kč anonymizováno  

- na akci Mateřinka 2018 (nájemné Městského divadla v Prostějově, propagace, upomínkové předměty pro děti) 

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

2. ve výši  20 000,-- Kč anonymizováno, IČO 718 51 216 

- na činnost kroužku Motoráček a akci Třída – třídní učitel (poradenské služby, organizování seminářů, odměny 

lektorů, propagace, spotřební materiál)  

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

3. ve výši  20 000,-- Kč Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3,  IČO 255 45 558  

- na akci Studentský majáles 2018 (materiálně-technické zabezpečení akce, kulturní vystoupení, ceny ) 

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

4. ve výši  20 000,-- Kč Mense České republiky, Španielova 19, Praha 6 - Řepy,  IČO 452 48 591  

- na realizaci soutěže Logická olympiáda 2018 (tvorba a tisk zadání, ceny pro soutěžící, technické zajištění,  

  administrativa, kancelářské potřeby)  

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

5. ve výši  5 000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s. r. o., Prostějov, Rejskova 4,  IČO 253 

48 418  

- na akci „Dobrodružství s němčinou“ (náklady na realizaci – pracovní listy, diplomy, odměny pro soutěžící –  

  ceny, náklady na půjčení prostředků na soutěžní disciplíny)  

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

6. ve výši  5 000,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, IČO 253 42 924 

- na Almanach k 25. výročí založení školy (tiskové zpracování almanachu) 

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

7. ve výši  18 000,-- Kč Junáku – českému skautu, středisku Járy Kaštila Prostějov, z. s., Sokolská 30, IČO 657 

62 959 

- na nákup prken na postele, prken na podlážky, stanu tee-pee, jídelní stůl s lavicemi 

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

   nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 
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8.  ve výši  20 000,-- Kč Junáku – českému skautu, středisku Járy Kaštila Prostějov, z. s., Sokolská 30, IČO 657 

62 959 

- na renovační fasádní barvu, hloubkovou penetraci, čistič fasády, marmolit, štětce, kartáče, fólie, válečky  

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

9. ve výši 20 000,-- Kč Levicové kluby žen, z. s., Praha, Politických vězňů 9, IČO 701 04 468 

– na dopravu a pronájem sportovišť 

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

10. ve výši 45 000,-- Kč Seniorům Prostějova, z. s., Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 227 41 127 

– na pronájem přednáškového sálu a červeného salonku Národního domu v Prostějově, dopravu při poznávacích 

a turistických akcích 

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

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

a  příjemcem (u jednotlivých 10 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

smlouvy, identifikace smluvních stran – dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok poskytnutí 

dotace, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum 

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. anonynimizováno; 

2. anonymizováno, Rejskova 43, IČO 718 51 216 

3. Gaudeamus o. p. s., Prostějov, Kollárova 3, IČO 255 45 558 

4. Mensou České republiky, Španielova 19, Praha 6 – Řepy, IČO 452 48 591 

5. Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s. r. o., Prostějov, Rejskova 4, IČO 253 48 418 

6. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, IČO 253 42 924 

7. Junákem – českým skautem, stř. Járy Kaštila Prostějov, z.s., Sokolská 30, IČO 657 62 959 

8. Junákem – českým skautem, stř. Járy Kaštila Prostějov, z.s., Sokolská 30, IČO 657 62 959 

9. Levicovým klubem žen, z. s., Praha, Politických vězňů 9, IČO 701 04 468 

10. Seniory Prostějova, z.s., Prostějov, Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 227 41 127 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

   00000000020 003299 5493   0200000004100  15 000,-- 

(zvýšení položky 5493 – anonymizováno – Mateřinka 2018) 

    00000000020 003299 5221   0200000004100 25 000,-- 

(zvýšení položky 5221 – Gaudeamus o. p. s. – Studentský majáles 2018, SŠ, ZŠ a MŠ Jistota o.p.s. – 

Almanach k 25. výročí založení) 

      0000000020 003299 5222   0200000004100 123 000,-- 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)  

      0000000020 003299 5213   0200000004100 5 000,-- 

(zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu s.r.o. – Dobrodružství s 

němčinou) 

      0000000020 003299 5212   0200000004100 20 000,-- 

(zvýšení položky 5212 anonymizováno – Motoráček, Třída-třídní učitel) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003299 5909   0200000004100 150 000,-- 

 (snížení položky 5909 – komise školská) 
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- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 38 000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené 

 

II. o d k l á d á 

projednání žádostí o dotace těchto žadatelů: 

 

1. Klubu letců Prostějov, z. s., Václava Špály 4, IČO 044 21 094 ve výši 5 000,- Kč na Den dětí, Zavírání nebe, 

Modelářská soutěž (palivo pro vyhlídkové lety, sladká odměna pro účastníky letu,   diplomy, věcné odměny, 

ceny); 

 

2. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 60, Prostějov,  IČO 628 60 046  

ve výši  7 000,-- Kč na Dětský den na ukončení prázdnin (ceny do soutěží, věcné ceny, zapůjčení atrakcí, hudební 

produkce); 

 

3. SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Prostějov, Čechovická 51a, IČO 628 59 919 ve výši  15 000,-- Kč 

na Den s hasiči (nájem areálu, poháry, diplomy, ceny do soutěží, hudba, občerstvení pro soutěžící); 

 

4. ÚAMK – MÍSTNÍ AUTOMOTOKLUB MINERVA, Prostějov, Vrahovice, Tovární 7, IČO 441 60 119 ve výši  

41 000,-- Kč na akci Velikonoční Prostějov 2018 – pořádání soutěže Hanáckým klubem plastikových modelářů 

(pronájem sálu, ceny do soutěže, diplomy, propagace). 

 

K bodu  8. Dotace 2018 - oblast školství - jednorázové akce 

Schváleno usnesení č. 8243: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

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

 

1. ve výši  40 000,-- Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 1,  IČO 479 22 061 

- na akci Doteky módy (moderace, osvětlení, ozvučení, marketing, reklama) 

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

dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

2. ve výši  40 000,-- Kč Střední odborné škole Prostějov, nám. E. Husserla 1,  IČO 005 44 612 

- na akci Hanácká barman show (pronájem společenských prostor Národního domu, o. p. s., propagace,  

konferování) 

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

dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

3. ve výši  30 000,-- Kč Střední zdravotnické škole Prostějov, Vápenice 3,  IČO 005 99 212 

- na školení seniorů ve zdravém životním stylu a v ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech  

(lektorné, zdravotnický materiál, kancelářské potřeby pro přípravu studijních a pracovních materiálů, úhrada  

provozních nákladů) 

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

dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

4. ve výši 40 000,-- Kč ART ECON – Střední škole, s. r. o., Husovo nám. 91, Prostějov,  IČO 255 00 783  

- na akci Prostějovská zlatá jehla 2018 (pronájem, osvětlení a ozvučení sálu, moderování soutěže, odměny do 

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 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 
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b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

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

smlouvy, identifikace smluvních stran – dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok poskytnutí 

dotace, výše poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum 

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. Střední školou designu a módy, Prostějov, Vápenice 1,  IČO 479 22 061 

2. Střední odbornou školou Prostějov, nám. E. Husserla 1,  IČO 005 44 612 

3. Střední zdravotnickou školou Prostějov, Vápenice 3,  IČO 005 99 212 

4. ART ECON – Střední školou, s. r. o., Husovo nám. 91, Prostějov, IČO 255 00 783 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000020 003299 5339   0200000000000 110 000,-- 

(zvýšení položky 5339 – Střední škola designu a módy PV – Doteky módy; Střední odborná škola PV – 

Hanácká barman show; Střední zdravotnická škola PV – školení seniorů) 

     000000000020 003299 5213   0200000000000             40 000,-- 

 (zvýšení položky 5213 – ART ECON – Střední škola, s. r. o. – Prostějovská zlatá jehla) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 00000000070 006409 5909   0700000708000 150 000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

II. o d k l á d á  

projednání žádosti o dotaci Rotary klubu Prostějov, nám. E. Husserla 15,  IČO 479 22 591 ve výši  50 000,-- Kč 

na letní camp Baldovec pro 12 zahraničních studentů (ubytování účastníků, stravování). 

 

K bodu 9. Dotace nedoporučené - oblast školství 

Schváleno usnesení č. 8244: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 Šejle, z. s., Prostějov, Finská 11, IČO 013 44 838 ve 

výši 20 000,-- Kč na dopravu dětí na příměstský tábor, odměny do soutěží, krmivo pro zvířata, nákup 

sportovního vybavení, pronájmy tělocvičny, nákup potravin, hygienických potřeb; 

- důvod: na příměstské tábory se dotace neposkytují. 

 

K bodu 10. Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost - komise sportovní) 

Schváleno usnesení č. 8245: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova rok 2018 z prostředků komise sportovní a z dotace nerozdělené 

v kapitole 70  

 

1. ve výši 30.000,-- Kč AKPR Prostějov, spolku, Českobratrská 2579/13, IČO 266 56 981  

- na podporu činnosti (pronájem tělocvičny)  

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

2. ve výši 50.000,-- Kč ART ECON – Střední škole, s. r. o., Husovo nám. 2061/91,  IČO 255 00 783  

- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost   

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

3. ve výši 40.000,-- Kč anonymizováno, IČO 468 92 931 
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- na zajištění provozu tenisových kurtů (nákup antuky, sítí, kartáčů, hadice, oprava plotů, oprava sociálního 

zařízení, nátěry a barvy)  

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

4. ve výši 10.000,-- Kč anonymizováno  

- na podporu činnosti posádky dračích lodí „Najády“ (startovné) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

- dotace bude poskytnuta jednorázově v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena na 

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

 

5. ve výši  25.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206 

- na výměnu a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny (obnova opotřebovaných částí, lan, 

úvazků, chytů, lezeček)  

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

6. ve výši  10.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, IČO 163 67 863 

- na podporu činnosti (doprava na závody, startovné)  

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

7. ve výši 20.000,-- Kč Klubu biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČO 440 53 436  

- na podporu činnosti (ceny, startovné, ubytování při soutěžích, doprava na 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 

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

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

 

8. ve výši 35.000,-- Kč Klubu českých turistů Kosíř Prostějov, z. s., Husovo nám. 2277/55, IČO 479 21 641 

- na pořádání turistických poznávacích akcí (doprava) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

9. ve výši 15.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, z. s., Slovenská 2550/15, IČO 441 60 186  

- na podporu činnosti (startovné, ubytování při soutěžích)  

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

10. ve výši 15.000,-- Kč Klubu turistiky a sportu, z. s., Mlýnská 916/8, Prostějov, IČO 060 59 490  

- na podporu činnosti lyžařské školy pro děti a činnost turistického oddílu (doprava)  

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

11. ve výši 12.000,-- Kč anonymizováno 

- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (doprava na přebory, ubytování při přeborech) 
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

- dotace bude poskytnuta jednorázově v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena na 

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

 

12. ve výši 20.000,-- Kč anonymizováno, IČO 887 97 031  

- na podporu tanečního kroužku zumby pro děti (nájemné, startovné) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

13. ve výši 35.000,-- Kč Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 518 

- na podporu činnosti (startovné, doprava na závody, nájemné, oprava lezecké obuvi) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

14. ve výši 50.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 

488 

- na podporu činnosti (vklady na závody, doprava na závody, ubytování při závodech, pronájmy) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

15. ve výši 13.000,-- Kč Oddílu sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 226 11 

037  

- na podporu činnosti (pronájem) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

16. ve výši 10.000,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 496  

- na podporu činnosti (startovné, doprava na závody, nájem) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

17. ve výši 5.000,-- Kč PV SPORT CLUBU, spolku, Žižkovo nám. 144/11, Prostějov, IČO 266 47 460 

- na pořádání badmintonových turnajů (pronájem sportovišť) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

18. ve výši 5.000,-- Kč Rebelkám Prostějov z. s., Nerudova 557/6, Prostějov, IČO 059 76 944 

- na podporu činnosti spolku dračích lodí (startovné, pronájem tréninkové lodi) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

19. ve výši 15.000,-- Kč SKI HANÁ, z. s., Riegrova 793/2, Prostějov, IČO 227 15 657  

- na podporu činnosti (startovné, pronájmy) 

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

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

 

20. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov, z. s., Újezd 1658/12, IČO 479 21 463  

- na pořádání turnajů pro policisty (pronájmy, startovné) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

21. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu týmu Kola Koblížek, z. s., Za Kosteleckou 5134, Prostějov, IČO 063 85 192  

- na podporu činnosti (startovné) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

22. ve výši 50.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, Prostějov, IČO 

253 48 418  

- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

23. ve výši 35.000,-- Kč Vrahovické dračí jednotce, z. s., Josefa Hory 525/15, Prostějov, IČO 024 11 415   

- na podporu činnosti (startovné)  

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

24. ve výši 5.000,-- Kč anonymizováno 

- na příspěvek pro syna anonymizováno klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu 

v Kroměříži) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

25. ve výši 5.000,-- Kč anonymizováno  

- na příspěvek pro syna anonymizováno z klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu 

v Kroměříži) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

26. ve výši 5.000,-- Kč anonymizováno 

- na příspěvek pro syna anonymizováno z klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu 

v Přerově)   

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

27. ve výši 5.000,-- Kč anonymizováno  

- na příspěvek pro syna anonymizováno z klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

28. ve výši 5.000,-- Kč anonymizováno  

- na příspěvek člena klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu v Boskovicích) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

29. ve výši 5.000,-- Kč anonymizováno  

- na příspěvek pro syna anonymizováno z klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu 

v Kroměříži) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

30. ve výši 5.000,-- Kč anonymizováno  

- na příspěvek pro syna anonymizováno  z klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu 

v Přerově) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

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

002 88 659 a příjemcem (u jednotlivých 30 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní 

údaje: číslo smlouvy, identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok 

poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující 

orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. AKPR Prostějov, spolkem, Českobratrská 2579/13, IČO 266 56 981;  

2. ART ECON – Střední školou, s. r. o., Husovo nám. 2061/91,  IČO 255 00 783; 

3. anonymizováno, Prostějov, IČO 468 92 931; 

4. anonymizováno;  

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

6. JACHT KLUBEM Prostějov, spolkem, Sportovní 3924/1, IČO 163 67 863; 

7. Klubem biatlonu Prostějov, Čehovice 23, IČO 440 53 436;  

8. Klubem českých turistů Kosíř Prostějov, z. s., Husovo nám. 2277/55, Prostějov, IČO 479 21 641;  

9. Klubem orientačního běhu Železárny Prostějov, z. s., Slovenská 2550/15, IČO 441 60 186; 

10. Klubem turistiky a sportu, z. s., Mlýnská 916/8, Prostějov, IČO 060 59 490; 

11. anonymizováno; 

12. anonymizováno, Kralice na Hané, IČO 887 97 031; 

13. Oddílem horolezeckým Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 518; 

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

15. Oddílem sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 226 11 037;   

16. Oddílem šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 496; 

17. PV SPORT CLUBEM, spolkem, Žižkovo nám. 144/11, Prostějov, IČO 266 47 460; 

18. Rebelkami Prostějov z. s., Nerudova 557/6, Prostějov, IČO 059 76 944; 

19. SKI HANÁ, z. s., Riegrova 793/2, Prostějov, IČO 227 15 657;   

20. Sportovním klubem policie Moravan Prostějov, z. s., Újezd 1658/12, IČO 479 21 463; 

21. Sportovním týmem Kola Koblížek, z. s., Za Kosteleckou 5134, Prostějov, IČO 063 85 192;  

22. Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, Prostějov, IČO 253 48 

418; 

23. Vrahovickou dračí jednotkou, z. s., Josefa Hory 525/15, Prostějov, IČO 024 11 415; 

24. anonymizováno 

25. anonymizováno; 

26. anonymizováno; 
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27. anonymizováno; 

28. anonymizováno; 

29. anonymizováno; 

30. anonymizováno. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000003900 258.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003419 5493   0200000003900 57.000 

 (zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám)  

 0000000020 003419 5213   0200000003900 100.000 

 (zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o – provoz školního hřiště pro 

veřejnost; ART ECON – Střední škola, s. r. o. – provoz školního hřiště pro veřejnost) 

 0000000020 003419 5212   0200000003900 60.000 

 (zvýšení položky 5212 – anonymizováno - zajištění provozu tenisových kurtů, Mgr. Veronika Petrželová 

Bašná – činnost tanečního kroužku) 

 0000000020 003419 5339   0200000003900 25.000 

 (zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov - výměna a doplnění materiálního vybavení 

cvičné horolezecké stěny) 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 55.000 

 (zvýšení položky 5222 – Rebelky Prostějov z. s. – činnost spolku dračích lodí, Oddíl orientačního sportu 

Sportovního klubu Prostějov - činnost)  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5909   0200000003900 500.000 

 (snížení položky 5909 – komise sportovní) 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 55.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

o d k l á d á 

projednání žádostí o dotace těchto žadatelů: 

 

1. FBC Playmakers Prostějov, z. s., Česká 813/15, IČO 266 58 658 ve výši 40.000,-- Kč na podporu činnosti 

florbalového oddílu (nájemné, nákup míčků, odměny rozhodčím, cestovné rozhodčích); 

 

2. Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3522/23, IČO 227 33 655 ve výši 46.000 ,-- Kč  

na podporu činnosti (pronájem lezecké stěny, startovné, výstroj a výzbroj pro dětský kroužek a pro návštěvníky 

horolezecké stěny, obnova bezpečnostních prvků - lana, karabiny, expresky, lezecké chyty, doprava a ubytování 

při závodech); 

 

3. Kulečníku Prostějov z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 479 18 055 ve výši 50.000,-- Kč na podporu 

činnosti (nájemné, energie, cestovné); 

 

4. Maratonskému klubu Prostějov, o. s., Ječná 498/35, IČO 024 88 230 ve výši  10.000,-- Kč na organizaci závodů 

pro širokou veřejnost (startovní čísla, diplomy, ceny, medaile); 

 

5. Orel jednotě Prostějov, Vápenice 2968/21, IČO 027 58 326 ve výši 6.000,-- Kč na podporu činnosti 

mládežnických sportovních oddílů (vyúčtování energie - 2017/18, nájem, materiální vybavení); 

 

6. Prostějovské šachové škole, z. s., 5. května 232/12, Prostějov, IČO 052 25 710 ve výši 25.000,-- Kč na účast 

mládeže na turnajích (startovné, doprava na turnaje); 

 

7. Prostějovským vozíčkářům, spolku, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748 ve výši 9.500,-- Kč  

na sportovní aktivity tělesně postižených (pronájmy); 
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8. SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 813/15,  IČO 270 15 599  ve výši 50.000,-- Kč na podporu 

činnosti (pronájem tělocvičen); 

 

9. KČT, odboru Senior 2000 Prostějov, V. Škracha 1134/44, IČO 751 37 585 ve výši 40 000,-- Kč na podporu 

seniorských aktivit (doprava, vstupné); 

 

10. SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, Prostějov, IČO 628 60 046 ve 

výši 12.000,-- Kč na podporu družstva mladých hasičů (ubytování při akcích mladých hasičů, startovné, nákup 

vybavení pro požární sport); 

 

11. SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 123/70, Prostějov, IČO 628 60 372 ve výši 50.000,-- 

Kč na podporu družstev mladých hasičů (doprava na závody, nákup vybavení pro požární sport - hadice, savice, 

proudnice, spotřební materiál); 

 

12. SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Čechovice, Čechovická 555/51a, Prostějov, IČO 628 59 919 ve výši 

12.000,-- Kč na soutěže mladých hasičů v požárním sportu (2x vzduchovka, hasičská výstroj a výzbroj pro mladé 

hasiče). 

 

13. SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 184/72, Prostějov, IČO 657 62 096 ve 

výši 10.000,-- Kč na podporu družstva mladých hasičů (pronájmy, vybavení pro požární sport, startovné). 

 

K bodu 11. Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost - Vodácký klub 109) 

Schváleno usnesení č. 8246: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

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

100.000,-- Kč Vodáckému klubu 109, Prostějov, pobočnému spolku SVoČR, Kravařova 123/1, IČO 657 62 274  

- na podporu činnosti (doprava na závody, ubytování při závodech, nájmy, startovné) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

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

a příjemcem Vodáckým klubem 109, Prostějov, pobočným spolkem SVoČR, Kravařova 123/1, IČO 657 62 274. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 100.000 

 (zvýšení položky 5222 – Vodácký klub 109, Prostějov, pobočný spolek SVoČR - činnost) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000  100.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

 

K bodu 12. Text veřejného oznámení konkursního řízení na pozici ředitel – ředitelka Sportcentra – DDM 

Schváleno usnesení č. 8247: 

Rada města Prostějova 

s t a n o v u j e  

text veřejného oznámení konkurzního řízení na pozici ředitel – ředitelka Sportcentra – domu dětí a mládeže 

Prostějov, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 
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K bodu 13. Text veřejného oznámení konkursního řízení na pozici ředitel – ředitelka ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 

52  

Schváleno usnesení č. 8248: 

Rada města Prostějova 

s t a n o v u j e  

text veřejného oznámení konkurzního řízení na pozici ředitel – ředitelka Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 

52 dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

Prostějov 12. 3. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


