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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Usnesení ze 103. schůze Rady města Prostějova, konané 20. 3. 2018
K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 8249:
Rada města Prostějova
schvaluje
program své 103. schůze, konané dne 20. 3. 2018, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiál č. 14.5 Výkupy
pozemků v ulici M. Alše Vrahovice;
pověřuje
Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.
K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 20. 3. 2018
Schváleno usnesení č. 8250:
Rada města Prostějova
schvaluje
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 20. 3. 2018 dle písemného materiálu bez připomínek.
K bodu 3. Záležitosti komisí rady
Schváleno usnesení č. 8251:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
1. doporučení Komise životního prostředí z 12. 3. 2018 (Fond zeleně);
2. doporučení Komise životního prostředí z 12. 3. 2018 (plochy pro venčení psů).
K bodu 4. Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2017
Schváleno usnesení č. 8252:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2017 dle důvodové zprávy a s doplněním
dle diskuse.
K bodu 5. Dotace 2018 – nedoporučené Komisí Zdravé město Prostějov
Schváleno usnesení č. 8253:
Rada města Prostějova
neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu Zdravého města Prostějova
1) ve výši 9.500,-- Kč ČSOP RS Iris, Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov, IČO 001 16 670 na akce v Botanické
zahradě Petra Albrechta v Prostějově
- důvod: žadatel na akce již dotace z rozpočtu města obdržel;
2) ve výši 5.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov,
IČO 441 59 862 na realizaci workshopů, které napomohou rozvoji mediální gramotnosti u žáků základních škol
- důvod: žadatel má možnost řešit danou problematiky prostřednictvím bezplatných akcí pořádaných PČR.
K bodu 6. Čestná ocenění – udělení
Schváleno usnesení č. 8254:
Rada města Prostějova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Prostějova udělit čestná ocenění dle níže uvedeného návrhu:
1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby:
• Str. Petr BOROVIČKA
k MP nastoupil dne 1.6.1993, vykonává funkci zástupce velitele 1. směny hlídkové služby. Příkladně vede
strážníky k profesionalitě, nestrannosti. Projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší
výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Ve své činnosti je uvážlivý, ale i rozhodný, vůči veřejnosti i
vůči ostatním strážníkům velmi vstřícný. Významně se podílí na zajišťování úkolů veřejného pořádku,
je příkladem svým kolegům.
• Str. Oldřich KOVAŘÍK
k MP nastoupil dne 1.11.1993, po nástupu pracoval na hlídkové službě, od r. 1995 nastoupil na
přestupkové oddělení, od r. 2017 vykonává funkci vedoucího přestupkového oddělení, v rámci možností
zastupuje i na operačním středisku při řízení směn hlídkové služby. Ve své činnosti dosahuje velmi
dobrých výsledků, kolegové se na něj obrací o odbornou radu nejen v oblasti přestupkového řízení. I s
veřejností jedná vždy profesionálně s vysokou erudicí. Svým odpovědným a profesionálním přístupem je
příkladem ostatním kolegům.
• Str. Jiří NAVRÁTIL
k MP nastoupil dne 1.11.1993, nejdříve pracoval na pozici hlídkové služby, od r. 1996 vykonává funkci
zástupce velitele 4. směny hlídkové služby. Při plnění úkolů je vždy důsledný a to nejen k sobě, ale i k
ostatním. Strážníky hlídkové služby vede a řídí profesionálním přístupem, uplatňuje své dlouholeté
zkušenosti. Ve své funkci dosahuje velmi dobrých výsledků a významně se tak podílí na zajišťování
veřejného pořádku v našem městě.
• Str. Jan SVOZIL
k MP nastoupil dne 1.7.1993, nejdříve pracoval na pozici hlídkové služby, nyní již řadu let vykonává
funkci instruktora služebního výcviku. Vede výcvik donucovacích prostředků a střelecký výcvik,
zajišťuje i profesionální přípravu mladších kolegů. Zajišťuje tak celoročně zdatnost strážníků v této
oblasti. Má velmi dobré znalosti v oboru, které uplatňuje i při zástupech na operačním středisku.
Významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě
2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY
• Str. Ing. Jiří TANNERT
K MP nastoupil dne 1.7.2010, nejdříve byl zařazen na hlídkovou službu. Od r. 2012 vykonává funkci
strážníka okrskové služby. Má velmi dobrou místní a osobní znalost, podněty občanů v okrsku vyřizuje
včas, kvalitně a profesionálně. Ve své činnosti uplatňuje profesionalitu a značný zájem o problematiku
nejen v okrsku. Svým osobním přístupem je příkladem mladším kolegům. Významně se tak podílí na
zajištění bezpečného prostředí v našem městě.
• Plk. Mgr. Tomáš ADAM
Zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov, za velmi dobrou spolupráci s Městskou
policií Prostějov v oblastech ochrany veřejného pořádku, zejména při sportovních akcích a na úseku
prevence kriminality. Podílí se tak významně na zajištění veřejného pořádku a eliminaci kriminality v
našem městě.
• Plk. Mgr. Richard KECLÍK
za dlouhodobou aktivní spolupráci z pozic ředitele Celního úřadu Prostějov, zástupce ředitele Celního
úřadu pro Olomoucký kraj a ředitele Celního úřadu pro Olomoucký kraj se složkami IZS Prostějov v
oblasti bezpečnosti a při ochraně veřejného pořádku.
• npor. Bc. Petr KOČÍŘ
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 2, za velmi dobrou spolupráci s Městskou policií
Prostějov v oblastech ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality. Svým přístupem se významně
podílí na zajištění veřejného pořádku i na katastru našeho města.
• por. Mgr. František KOŘÍNEK
komisař oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje, za velmi
dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov na úseku prevence kriminality a ochrany veřejného
pořádku. Svým přístupem se významně podílí na zajištění veřejného pořádku v našem městě.
• mjr. Ing. Pavel TUČEK
nastoupil k hasičskému záchrannému sboru Prostějov dne 1.1.2003. Z počátku působil na pracovišti
ochrany obyvatelstva, v roce 2010 byl ustanoven na funkci vedoucího pracoviště prevence, OOB a KHP
na územním odboru Prostějov. Od svého nástupu k HZS organizuje skupinu prevence a účastní se akcí
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pořádaných městem Prostějov v oblasti preventivně výchovné činnosti např. O pohár Zdravého města,
Den s IZS, Aktivní senior, Burza volného čas. Ke všem činnostem přistupuje aktivně a svědomitě.
• nprap.. Zdeněk VYSLOUŽIL
nastoupil ke sboru do Prostějova dne 19.12.1983. V době nástupu byl zařazen na funkci hasič. Od r.
1986 vykonává funkci samostatný odborný inspektor oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin
požárů. Zúčastňuje se všech akcí pořádaných městem Prostějov v oblasti preventivně výchovné činnosti
jako člen skupiny prevence HZS. Svým přístupem přispívá ke zvyšování požární bezpečnosti v našem
městě.
3 Čestnou plaketu Městské policie Prostějov
• Ing. Zdeněk FIŠER
první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. Významně se podílí na vytváření
bezpečného prostředí v našem městě a vytváří tak podmínky pro udržitelný rozvoj našeho města. V
oblasti výstavby a rekonstrukcí vytváří podmínky přispívající ke snižování bezpečnostních rizik a
prevence kriminogenních jevů. Zasloužil se za realizaci rekonstrukce budovy Vápenice 27 a vytvoření
tak velmi dobrých podmínek sociálního zázemí pro strážníky městské policie.
• PaedDr. Jan KRCHŃAVÝ
Ředitel ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, zastupitel města, za dlouholetou aktivní spolupráci v oblasti
prevence kriminality v rámci vzdělávání žáků základních škol. Za celoživotní příkladnou práci s dětmi,
jeho vstřícný postoj k aktivitám zaměřených na prevenci kriminality. Svým přístupem jednoznačně
přispívá k rozvoji bezpečí v našem městě.
• Jana HALVADŽIEVOVÁ
členka rady Statutárního města Prostějova, předsedkyně bytové komise, za velmi aktivní přístup ke
zkvalitnění života seniorů a zdravotně postižených v Prostějově. Tím se významně podílí na snižování
kriminogenních faktorů v našem městě.
K bodu 7. Návrh změny organizační struktury Odboru školství, kultury a sportu
Schváleno usnesení č. 8255:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 5. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města
Prostějova, a to v Odboru školství kultury a sportu takto:
ruší
oddělení státní správy pro oblast školství, pod které je začleněna pracovní pozice vedoucí oddělení, správce
školského serveru, statistik, rozpočtář, rozpočtář, statistik a rozpočtář, statistik
a oddělení samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu, pod které je začleněna pracovní pozice vedoucí
oddělení, referent samosprávných agend pro školství, referent samosprávných agend pro školství a sport,
referent samosprávných agend pro školství, kulturu a sport
a současně zřizuje
oddělení státní správy a samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu, pod které je začleněna pracovní pozice
vedoucí oddělení, správce školského serveru, statistik, rozpočtář, rozpočtář a statistik, rozpočtář a statistik,
referent samosprávných agend pro školství, referent samosprávných agend pro školství a sport, referent
samosprávných agend pro školství, kulturu a sport a zřizuje nové pracovní místo vykonávané zaměstnancem v
pracovním poměru na dobu neurčitou, se zařazením referent samosprávných agend pro školství, kulturu a
sport.
II. s c h v a l u j e
organizační schéma Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu,
a to s účinností od 1. 5. 2018.
K bodu 8. Návrh změny organizační struktury Odboru správy a údržby majetku města
Schváleno usnesení č. 8256:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
s účinností od 1. 5. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města
Prostějova, a to v Odboru správy a údržby majetku města takto:
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zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru správy a údržby majetku města, vykonávané zaměstnancem v
pracovním poměru na dobu neurčitou, se zařazením právník odboru, zařazené do přímé podřízenosti
vedoucímu odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova,
ruší pracovní místo vedoucí oddělení nakládání s majetkem města – právník a současně zřizuje pracovní místo
vedoucí oddělení nakládání s majetkem města,
zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru správy a údržby majetku města, na oddělení nakládání s majetkem
města, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou, se zařazením odborný referent,
a zvyšuje celkový počet pracovních míst na odboru na 41
II. s ch v a l u j e
organizační schéma Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova podle předloženého
návrhu, a to s účinností od 1. 5. 2018;
III. s ch v a l u j e
celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 5. 2018 na
312 zaměstnanců;
IV. 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

0000000014
6171
5011
0140000000000
246.000,-Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 1 nového zaměstnance
0000000014
6171
5031
0140000000000
62.000,-Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 1 nového zaměstnance
0000000014
6171
5032
0140000000000
22.000,-Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance
0000000014
6171
5038
0140000000000
1.000,-Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance
0000000014
6171
5179
0140000000000
1.800,-Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 1 nového zaměstnance
- snižuje rozpočet výdajů
Apitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
6409
5901
0700000707100
332.800,-Snížení rezervy RMP pro ROZOP
K bodu 9.1 Dotace 2018 – HZS Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 8257:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 430.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940
- na zakoupení pneumatických vyprošťovacích vaků se zdvihací silou 70 tun, vaky budou součástí vybavení nově
pořizovaného technického automobilu, který je pořizován z prostředků HZS a bude umístěn na požární stanici
HZS v Prostějově
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 5. 12. 2018
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 2. 5. 2018 do 30. 11. 2018.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc (ve
veřejnoprávní smlouvě budou 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,
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termíny čerpání a vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a
účinnosti smlouvy)
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
12
5522
6331
(zvýšení pol. investiční transfery státnímu rozpočtu)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
70
6409
5909
(snížení položky dotace nerozdělené)

UZ

UZ

Organizace
0120000000000

Organizace
0700000708000

O hodnotu v Kč
430 000

O hodnotu v Kč
430 000

K bodu 9.2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání akce „Hanácké pivní
slavnosti 2018“
Schváleno usnesení č. 8258:
Rada města Prostějova
uděluje
podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku anonymizováno, IČ: 724 89 201 dne 5. 5.
2018 při pořádání akce „Hanácké pivní slavnosti“ pořádaný za Plumlovskou ulicí p. č. 367/1 v k. ú Čechovice u
Prostějova (prostory vedle OC Albert) od 12.00 – 24.00 hodin.
K bodu 10.1 Dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření
objektu Národního domu z důvodu opravy
Schváleno usnesení č. 8259:
Rada města Prostějova
rozhodla
odložit projednání materiálu 10.1 Dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty
vzniklé v období uzavření objektu Národního domu z důvodu opravy.
K bodu 11.1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie
Schváleno usnesení č. 8260:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
15
6171
6111
0150331000000
123 846,Programové vybavení – doplnění licencí – Vita – Silniční správní úřad a Dopravní agendy
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
70
6409
Rezerva RMP pro ROZOP

Pol
5901

ZP

UZ

Organizace
0700000707100

O hodnotu v Kč
123 846,-

K bodu 12.1 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb
Schváleno usnesení č. 8261:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0019
003319
5169
0190000190106
20.000
(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb – úhrada nákladů za pódium, ozvučení a pořadatelskou
službu pro akci Velikonoční jarmark 2018)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0019

003319

5492

0190000190100
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20.000

(snížení položky 5492 – dary obyvatelstvu)
K bodu 12.2 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Partyzánská - oprava dveří a
podlah)
Schváleno usnesení č. 8262:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000020327
220 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 –
oprava posuvných dveří v objektu MŠ Partyzánská)
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000020327
310 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 –
oprava podlahových krytin v objektu MŠ Partyzánská)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000000000
530 000,-(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO)
K bodu 12.3 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka - oprava oplocení)
Schváleno usnesení č. 8263:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000020325
605 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – oprava části
oplocení areálu MŠ Dvořákova)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
0200000000000
605 000,-(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO)
K bodu 12.4 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ Horáka – oprava povrchu hřiště)
Schváleno usnesení č. 8264:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000020341
700 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – oprava
venkovního hřiště s umělým povrchem)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000000000
700 000,-(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO)
K bodu 13.1 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (III. změna ÚP Prostějov)
Schváleno usnesení č. 8265:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
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Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000062
003635
6119
0620019000000
66.550
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – III. změna Územního plánu Prostějov - 2. a 3.fáze
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
66.550
Fond rezerv a rozvoje
K bodu 13.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (IV. změna ÚP Prostějov)
Schváleno usnesení č. 8266:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000062
003635
6119
0620025000000
250.000
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – IV. změna Územního plánu Prostějov
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
250.000
Fond rezerv a rozvoje
K bodu 13.3 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚS Jižní park – Jižní prstenec)
Schváleno usnesení č. 8267:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000062
003635
6119
0620020000000
266.200
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie Jižní park (Jižní prstenec)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
266.200
Fond rezerv a rozvoje
K bodu 14.1 Vybudování šaten a zázemí – Středisko mládeže kopané - projektový námět
Schváleno usnesení č. 8268:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
projektový námět „Vybudování šaten a zázemí – Středisko mládeže kopané“ a přípravu a podání žádosti o
dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje, Programu na podporu výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení v
obcích Olomouckého kraje v roce 2018;
II. u k l á d á
Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova požádat Olomoucký kraj v souvislosti s
připravovanou stavbou: „Středisko mládeže kopané – přestavba části garáže na šatnu se zázemím“ o bezúplatný
převod části pozemku p.č. 5738/13 v k.ú. Prostějov o výměře cca 38 m2 do vlastnictví Statutárního města
Prostějova.
odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM
k. termín: 21. 03. 2018
K bodu 14.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a oplocení na ul. Říční vč. PD)
Schváleno usnesení č. 8269:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2212
6121
1
0600540000000
400 000
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Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč.
PD
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
400 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 14.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Čechovice – kompletní rekonstrukce a zvýšení
kapacity vč. PD)
Schváleno usnesení č. 8270:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3111
6121
1
0600511000000
300 000
Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč.
PD
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
300 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 14.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD)
Schváleno usnesení č. 8271:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2219
6121
1
0600547000000
1 000 000
Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
1 000 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 14.5 Výkupy pozemků v ulici M. Alše Vrahovice
Schváleno usnesení č. 8272:
Rada města Prostějova
schvaluje
zahájení jednání o výkupech pozemků p.č. 636, p.č. 637/1 a p.č. 637/2 v katastrálním území Vrahovice.
K bodu 15.1 Informace o výsledku jednání se zástupci středních škol ve věci návrhu sjednocení nájemného u
středních škol
Schváleno usnesení č. 8273:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informace o výsledku jednání se zástupci středních škol ve věci návrhu sjednocení nájemného u středních škol.
K bodu 15.2 Odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2011/50/118 z 27.04.2011
Schváleno usnesení č. 8274:
Rada města Prostějova
schvaluje
odstoupení od Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2011/50/118 ze dne 27.04.2011 týkající
se budoucího zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a
plynovodních přípojek na části pozemku p.č. 6006/6 v k.ú. Prostějov ve prospěch společností JMP Net, s.r.o., se
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sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, IČ 276 89 841 (v současnosti společnost GasNet, s.r.o., se sídlem
Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ: 400 01, IČ: 272 95 567).
K bodu 15.3 Smlouva o úhradě provozních nákladů za osvětlení pozemku – Společenství vlastníků Krasická 10
Schváleno usnesení č. 8275:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření Smlouvy o úhradě provozních nákladů za osvětlení pozemku se Společenstvím vlastníků Krasická 10,
se sídlem Krasická 3840/10, 796 01 Prostějov, IČO: 276 95 166, za podmínek dle smlouvy uvedené v příloze
písemného materiálu.
K bodu 15.4 Výkup části pozemku p.č. 5462 v k.ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 8276:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit:
1) výkup části pozemku p.č. 5462 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 238 m2 (dle
geometrického plánu nově pozemek p.č. 5462/2 v k.ú. Prostějov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví
Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem 440.000
Kč (cca 1.849 Kč/m2), za následujících podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do
katastru nemovitostí,
b) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že v případě, že se Statutární město Prostějov
stane vlastníkem stavby pro administrativu č.ev. 242 umístěné na pozemku p.č. 5467/3 v k.ú. Prostějov a
tato stavba bude odstraněna, umožní Statutární město Prostějov rozšíření příjezdové komunikace k
areálu prodávajícího umístěné na pozemku p.č. 5459/2 v k.ú. Prostějov,
c) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený s
podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární
město Prostějov,
2) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000050
006409
6130
1
0500000000000
449.000
zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 5462 v k.ú. Prostějov (kupní cena, náklady na
zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
449.000
snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje
K bodu 15.5 Žádost o prominutí dluhu – bezdůvodného obohacení spočívajícího v nahrazených nákladech
soudního řízení
Schváleno usnesení č. 8277:
Rada města Prostějova
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí dluhu – bezdůvodného obohacení ve výši 70.373,60 Kč
spočívajícího ve Statutárním městem Prostějovem nahrazených nákladech soudního řízení na základě rozsudků
Okresního soudu v Prostějově č.j. 5 C 155/2008-247 ze dne 27.09.2013 a č.j. 5 C 155/2008-271 ze dne 18.02.2014,
které byly následně pravomocně zrušeny, anonymizováno.
K bodu 15.6 Pozemky pro výsadbu zeleně
Schváleno usnesení č. 8278:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci Odboru správy a údržby majetku města a Odboru životního prostředí MMPv k pozemkům pro
výsadbu zeleně.
K bodu 15.7 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
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Schváleno usnesení č. 8279:
Rada města Prostějova
schvaluje
použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000090
003745
5169
6
0900000900400
1.900.000
zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000070
8115
6
0700000000000
1.900.000
Fond zeleně
K bodu 16.1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 200 na sídl. Svobody - pavilon I 3520/6
Schváleno usnesení č. 8280:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 na sídl. Svobody – pav. I 3520/6
v Prostějově, č. par. 6169/31, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské
nám. 176/8 v Prostějově.
K bodu 16. 2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 267 na ul. Brněnská 32
Schváleno usnesení č. 8281:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 267 o celkové rozloze 48,90 m2 na Brněnská 4207/32 v
Prostějově, č. par. 2566/23, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské
nám. 176/8 v Prostějově.
K bodu 17.1 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu
Schváleno usnesení č. 8282:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedeným žadatelem:
- byt o velikosti 0+1 na ul. J. Zrzavého 3975/3975, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov,
LV č. 10001
anonymizováno
K bodu 17.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů v DPS
Schváleno usnesení č. 8283:
Rada města Prostějova
schvaluje
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 Polišenského 4380/1, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6020/171, k.ú. Prostějov, LV
č. 10001
anonymizováno
- byt o velikosti 0+1 na Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov (bez balkonu), č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č.
10001
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anonymizováno.
K bodu 18. Různé:
18.1 Návrh osobního příplatku řediteli ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Schváleno usnesení č. 8284:
Rada města Prostějova
stanoví
RNDr Josefu Hrachovcovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 s účinností
od 1. 4. 2018 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást písemného materiálu.
18.2 Žádost ředitelky MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu bývalé sauny v areálu MŠ a úpravu prostor na multifunkční sál (ústní zpráva Mgr. Hemerkové)
Schváleno usnesení č. 8285:
Rada města Prostějova
ukládá
Odboru rozvoje a investic předložit radě města návrh PD na rekonstrukci objektu bývalé sauny v MŠ Prostějov,
Partyzánská ul. 34 dle žádosti ředitelky mateřské školy ze dne 12. 3. 2018.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI
k. termín: 2. 5. 2018
18.3 Žádost ředitelky kina METRO 70 o souhlas se záměrem zřízení provozu kavárny ve foyer kina Metro 70
(ústní zpráva Mgr. Hemerkové)
Schváleno usnesení č. 8286:
Rada města Prostějova
souhlasí
se záměrem zřízení provozu kavárny ve foyer kina Metro 70 dle žádosti ředitelky, doručené na MMPv dne
13. 3. 2018.

RNDr. Alena R a š k o v á
primátorka města Prostějova

Ing. Zdeněk F i š e r
1. náměstek primátorky

Prostějov 20. 3. 2018
Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv
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