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P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 3. 4. 2018 

3. Příprava zasedání zastupitelstva města 

4. Záležitosti komisí rady:  

1 Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (BESIP) 

2 Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (Megafon) 

3 Doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (značení DNA) 

5. Změna organizačního řádu v důsledku organizačních změn na OŠKS a OSÚMM 

5.1 Vytvoření pracovní pozice interní auditor - pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace 

6. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

1 Značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA v rámci projektu prevence kriminality v roce 

2018  

2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci 

7. Záležitosti Odboru dopravy: 

 1 ROZOP kapitoly 41 – doprava (BESIP) 

 2 ROZOP kapitoly 41 – doprava (převod v rámci kapitoly) 

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 Návrh postupu k výzvě spolu Právo ve veřejném zájmu, z. s. 

2 Delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti  FTL – First Transport Lines, 

a.s. 

3 Zadávací řízení VZ EÚO ŽŠ a MŠ Partyzánská - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele 

4 Zadávací řízení VZ Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov - informace o průběhu řízení a návrh na výběr 

dodavatele 

5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ informace o průběhu řízení a návrh 

na výběr dodavatele 

9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty 

2 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Sportcentra – DDM 

3 Žádost ZŠ Prostějov, Majakovského o schválení bezúplatného užívání majetku - učebny 

4 Žádost ředitelky MŠ Prostějov, Moravská o souhlas se zahraniční pracovní cestou do Itálie  

5 Dotace 2018 - oblast kultury (celoroční činnost) 

6 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce) 

7 Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost) 

8 Dotace 2018 - oblast sportu (jednorázové akce) 

9 Dotace 2018 - oblast sportu (Prostějov - C1885, spol. s r. o. - celoroční činnost ) 

10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV Sportcentrum - DDM – oprava) 

11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ Melantrichova - oprava plotu a osvětlení) 

12 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (zajištění implementace nařízení GDPR) 

 13 Rozhodnutí zřizovatele o odvolání ředitelů škol a školských zařízení v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 

 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

10. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Informace o poskytnutí dotace z IROP na akci Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného 

v Prostějově 

2 Informace o vyhlášení 80. výzvy z IROP a projektové náměty (bytové domy) 

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Centrální spisovna MMPv – rozšíření prostor) 

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady, PD) 

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava komunikací na Žižkově nám. – PD) 

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

zázemím a zajištění spolufinancování) 

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Šárka 9, 11 - rekonstrukce objektu – PD) 

 8 Dotace - Odbor rozvoje a investic – TJ Sokol Čechovice 

11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 Bezúplatné nabytí stavby komunikace umístěné na pozemcích v k. ú. Prostějov 

2 Bezúplatné nabytí částí pozemku p. č. 7659/1 v k. ú. Prostějov 

3 Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 452/6 v k. ú. Čechovice u Prostějova včetně stavby 

komunikace 

4 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 7733 a p. č. 6365/9 oba v k. ú. Prostějov 

5 Prodej části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov 
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6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice 

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 223/6 v k. ú. Krasice 

8 Schválení změny Přílohy č.1 Příkazní smlouvy č. 2018/50/104 z 12.3.2018 a svěření části pravomoci 

OSÚMM 

9 Uplatnění nároku na náhradu škody, předžalobní upomínka, ….. 

10 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012 

11 Souhlas s přesunem plakátovacích ploch 

12 Uzavření dohod o spolupráci - grafické ztvárnění trafostanic 

13 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

14 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. 

Čechovice u Prostějova 

15 Ukončení Příkazní smlouvy č. 2015/50/134 ze dne 30. 3. 2015 dohodou  

 16 Ukončení Smlouvy o právních službách ze dne 07.11.2011 dohodou 

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

1 Schválení postupu budoucí změny smlouvy ev. č. 595 na Pernštýnském nám. 4 

2 Návrh podmínek k přidělení bytu v komunitním domě na ul. Sušilova 

13. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 

14. Různé 

15. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- ve 12:00 hod. zahájila a dále řídila 104. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, navrhla rozšířit program o materiály: 

5.1 Vytvoření pracovní pozice interní auditor - pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové 

organizace 

9.13 Rozhodnutí zřizovatele o odvolání ředitelů škol a školských zařízení v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

10.8 Dotace - Odbor rozvoje a investic – TJ Sokol Čechovice 

11.16 Ukončení Smlouvy o právních službách ze dne 07.11.2011 dohodou.  

 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8287: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 104. schůze, konané dne 3. 4. 2018, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály: 

5.1 Vytvoření pracovní pozice interní auditor - pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové 

organizace, 

9.13 Rozhodnutí zřizovatele o odvolání ředitelů škol a školských zařízení v souladu s § 166 odst. 3 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), 

10.8 Dotace - Odbor rozvoje a investic – TJ Sokol Čechovice, 

11.16 Ukončení Smlouvy o právních službách ze dne 7. 11. 2011 dohodou, 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 3. 4. 2018 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8288: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 3. 4. 2018 dle písemného materiálu s těmito změnami: 

- v rámci plnění usnesení č. 7708 je stanoven k. termín 15. 5. 2018, 

- v rámci plnění usnesení č. 8235 se ruší k. termín 30. 4. 2018 s tím, že RNDr. Tatarkovičová připraví zakázku 

malého rozsahu na reklamní služby jednomu uchazeči BK Olomoucko bezodkladně. 

 

 

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8289: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

1. rámcový návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 16. 4. 2018 v 

jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14; 

2. ústní návrh na udělení čestného občanství, podaný Miroslavem Pišťákem; 
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u k l á d á 

vedoucí Odboru kancelář primátora, zpracovat materiál pro zasedání zastupitelstva dne 16. 4. 2018 v souladu 

s odst. 2 tohoto usnesení. 

     odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

     k. termín: 16. 4. 2018 

 

 

K bodu  4. Záležitosti komisí rady 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající navrhla usnesení a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8290: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1. doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (BESIP); 

2. doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (Megafon) dle písemného materiálu 

s tím, že přísl. odkaz bude pouze na webu města Prostějova; 
3. doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 21. 3. 2018 (značení DNA). 

 

 

K bodu  5. Změna organizačního řádu v důsledku organizačních změn na OŠKS a OSÚMM 

Písemný materiál předložila: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8291: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 5. 2018, a to tak, že  

1) v části Třetí upravující činnost Odboru školství, kultury a sportu  

- v Dílu 3 se ruší článek 97, 98, 99, 100 a nahrazuje se novým zněním:   

 

ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU  

Článek 97 

Vedoucí oddělení 

Vedoucí oddělení 

a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do oddělení státní správy 

pro oblast školství a kontroluje plnění úkolů, 

b) koordinuje a zajišťuje výkon státní správy v oblasti školství v rozsahu svěřeném obcí s rozšířenou působností, 

c) zpracovává podklady a návrhy pro zásadní rozhodnutí odboru v oblastech rozpočtu, rozborové činnosti a  

metodiky financování škol a školských zařízení, 

d) koordinuje a vykonává koncepční práce při realizaci školské politiky a rozvoje školství v oblasti ekonomiky, 

e) stanovuje a zajišťuje zásady ekonomického chování škol a školských zařízení, koordinuje a provádí kontrolu 

plnění zásad a čerpání rozpočtu, koordinuje a zajišťuje výkon samostatné působnosti města na úseku školství a 

kultury, včetně výkonu funkce zřizovatele vůči právnickým osobám zřízeným městem na úseku školství a 

kultury, 

f) po odborné stránce usměrňuje provoz příspěvkových organizací, které zřídilo město v oblasti školství, kultury 

a sportu, navrhuje optimální řešení jejich provozu, 

g) provádí kontroly a dohled nad efektivním využitím finančních prostředků ve školách a školských zařízeních, 

městské knihovně, v městském divadle a Kině METRO 70, 

h) zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a zpracovává doporučení a návrhy 

opatření ke zlepšení hospodaření příspěvkových organizací, 

i) plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu. 

 

Článek 98 
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Oddělení státní správy a samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu 

Oddělení 

a) zpracovává podle krajských normativů a předkládá krajskému úřadu návrh rozpisu rozpočtů přímých 

výdajů právnických osob zřizovaných obcemi nebo svazky obcí v obvodu jeho působnosti (dále pouze právnické 

osoby), 

b) podává v průběhu roku krajskému úřadu návrhy na úpravy rozpočtu přímých výdajů právnických osob, 

c) zpracovává finanční rozvahy právnických osob a porovnává je s rozpisem přímých výdajů, 

d) předkládá krajskému úřadu návrhy na odstranění disproporcí mezi finančními rozvahami a rozpisem 

rozpočtu právnických osob, 

e) projednává konkrétní opatření a postup na odstranění disproporcí s právnickou osobou  

a o výsledku informuje krajský úřad, 

f) shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence právnických osob pro krajský úřad a MŠMT ve 

stanovených termínech, 

g) projednává se školami organizaci školního roku, 

h) poskytuje informace a metodickou pomoc právnickým osobám a obcím v obvodu jeho působnosti, 

i) vykonává a zajišťuje samostatnou působnost města na úseku školství a kultury, včetně výkonu funkce 

zřizovatele vůči právnickým osobám zřízeným městem na úseku školství a kultury, 

j) organizačně, technicky a materiálně zabezpečuje zřízení, fúze a zrušení škol a školských zařízení a  kulturních 

zařízení, zřízených městem, 

k) spolupodílí se na tvorbě podmínek pro plnění povinné školní docházky ve městě, 

l) vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí, koordinuje nabídku 

programů pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem, 

m) vede evidenci kulturních aktivit ve městě a spolupracuje s ochrannými autorskými svazy, 

n) poskytuje součinnost při vyhlašování programů v oblasti kultury a sportu, 

o) zajišťuje záležitosti mládeže, sportu a tělovýchovy na území města, 

p) administrativně zajišťuje dotace poskytované městem v oblasti školství, kultury a sportu dle zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně vyúčtování, 

q) zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost komise pro kulturu a cestovní ruch, 

komise sportovní a komise školské, zřízených radou města, pomáhá jim v činnosti a zajišťuje činnost tajemníka 

těchto komisí, 

r) organizuje kontrolní dny příspěvkových organizací, které zřídilo město v oblasti školství a kultury. 

 

Díl 4 

Článek 99 

Zrušen  

 

Článek 100 

Zrušen  

 

2) v části Třetí upravující činnost Odboru správy a údržby majetku města   

a) v Dílu 4 se v názvu článku 140 vypouští text „právník“ a v textu článku se vypouští písm. c), d), e), f), g), a 

stávající písm. h), i) se nově označují jako c), d)  

a nově se doplňují písm. e), f), g), h) tohoto znění:  

 

e) „zajišťuje komplexní podklady pro projednání žádostí, podnětů v orgánech města – odborech magistrátu, 

radě města, komisích rady města a v zastupitelstvu města, v případě potřeby s externími odborníky, 

f) koordinuje a zabezpečuje zveřejnění záměru města prodat, směnit nebo darovat, pronajmout, propachtovat 

nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce 

smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

g) zajišťuje hospodaření a nakládání s vybranými věcmi, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami v 

rozsahu stanoveném právním předpisem, 

h) zajišťuje zpracování zásad, koordinace a usměrňování hospodaření s majetkem statutárního města 

Prostějova, jeho nabývání, převodu, prodeje, pronájmu a zastavování 

 

b) nově se vkládá Díl 7 článek 144a tohoto znění:    

Díl 7 

SAMOSTATNÉ PRACOVIŠTĚ  

PRÁVNÍK ODBORU SPRÁVY A ÚDRŽBY MAJETKU MĚSTA 

Článek 144a 
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Zaměstnanec  

a) poskytuje komplexní právní poradenství pro odbor správy a údržby majetku města,   

b) koordinuje a vykonává komplexní právní činnosti města včetně zastupování města v soudních sporech v 

souvislosti s nemovitým majetkem města, 

c) koordinuje a zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města, včetně poradenství jednotlivým 

odborům magistrátu v oblasti správy a nakládání s majetkem města, podílí se po odborné stránce na přípravě 

obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů vydávaných orgány města nebo tajemníkem magistrátu v 

oblasti správy a nakládání s majetkem města, 

d) koordinuje a zpracovává návrhy smluv v oblasti správy a nakládání s majetkem, u nichž je jednou ze 

smluvních stran město Prostějov, 

e) zpracovává po právní stránce a odpovídá za majetkoprávní agendu města, převody majetku, prodej, 

pronájem, výpůjčku, zřizování věcných břemen, zástavních práv a podobných práv, 

f) zajišťuje vymáhání pohledávek za dlužníky města, evidovaných a spravovaných odborem správy a údržby 

majetku města soudní cestou. 

3) v části Druhé upravující Vnitřní organizaci magistrátu  

-  v Dílu 3 Tajemník magistrátu se v článku 16 odst. 1 ruší písm. h) a nahrazuje se novým textem: „je 

podpůrným orgánem Centrálního registru oznámení podle zákone č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů“     

 

4) v části Třetí upravující činnost Odboru kancelář tajemníka   

- v Dílu 2 Vedoucí odboru – manažer kvality se v článku 32 písm. f) nahrazuje slovo „evidenčního“ slovem 

„podpůrného.“  

 

5) v části Třetí upravující činnost Odboru Stavební úřad   

- v Dílu 3 v článku 69 odst. 1 písm. d) vypouští slova „a správních deliktů“ 

- v Dílu 4 v článku 70 písm. e) vypouští slova „ správních deliktů“ 

- v Dílu 5 v článku 71 písm. e) vypouští slova „ správních deliktů“ 

- v Dílu 6 v článku 72 písm. e) vypouští slova „ správní delikty“ 

 

 

K bodu  5.1 Vytvoření pracovní pozice interní auditor - pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové 

organizace 

Písemný materiál předložila: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA, Mgr. Hemerková, M. Pišťák, Mgr. Pospíšil, Bc. 

Smetana. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8292: 

Rada města Prostějova  

I.  s o u h l a s í  

se zřízením pracovní pozice interní auditor - pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace, 

vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou, v přímé podřízenosti primátorky města, a 

to s účinností od 4. 4. 2018.  

 

II.   s c h v a l u j e  

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností od 4. 4. 2018 takto:  

- V části Druhé upravující Kontrolní systém se v názvu čl. 12 doplňují slova „pro magistrát města Prostějova a 

pro městskou policii“  

- v části Druhé upravující Kontrolní systém, se nově vkládá článek 12a tohoto znění:  

 

Článek 12a 

Interní auditor - pověřenec pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace 

(1) Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova dle 

nařízení EU o ochraně osobních údajů spočívá v  

a) poskytování informací a poradenství příspěvkovým organizacím statutárního města Prostějova jako 

správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle 

nařízení GDPR a dalších předpisů v oblasti ochrany údajů, 
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b) monitorování souladu s nařízením GDPR, dalšími předpisy v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce 

nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a 

odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů, 

c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a 

monitorování jeho uplatňování v příspěvkových organizacích,  

d) spolupráce s dozorovým úřadem a působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících 

se zpracování osobních údajů příspěvkovými organizacemi, včetně předchozí konzultace.  

 

(2) V rámci provádění interního auditu  

a)  zjišťuje, zda 

1. právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné správy dodržovány, 

2. rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána 

odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, 

3. řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné 

informace, 

4. provozní a finanční kritéria podle § 4 zákona o finanční kontrole jsou plněna, 

5. zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, 

provozních a jiných podmínek, 

6. dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že 

schválené záměry a cíle tohoto orgánu budou splněny. 

b)sestavuje střednědobý a roční plán auditu a předkládá jej ke schválení primátorovi, 

c) provádí finanční audity, audity systémů, audity výkonu dle schváleného plánu v rozsahu stanoveném zákonem 

o finanční kontrole, 

d) vyhotovuje zprávy o svých zjištěních, formuluje doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního 

systému, zmírnění rizik a k nápravě zjištěných nedostatků a předává je bez zbytečného odkladu primátorovi a 

tajemníkovi magistrátu,  

e)  kontroluje naplňování přijatých opatření, 

f)  zajišťuje konzultační činnost v rámci magistrátu, 

g)  zpracovává roční zprávu o výsledcích finanční kontroly. 

 

(3) Svá zjištění, doporučení a návrhy opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k 

předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků předkládá interní auditor 

primátorovi a tajemníkovi magistrátu. Interní auditor zajišťuje pro potřeby příspěvkových organizací města 

konzultační činnost.  

(4) Interní auditor vykonává působnost města na úseku nezávislého a objektivního přezkoumávání a 

vyhodnocování operací a účinnosti vnitřního kontrolního systému města, tedy interní audit podle § 28 zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Interní auditor je při zajišťování interního auditu přímo 

podřízen primátorovi. 

 

III. s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000014 6171 5011   0140000000000 296.000,-- 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 1 nového zaměstnance 

0000000014 6171 5031   0140000000000 74.000,-- 

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 1 nového zaměstnance 

0000000014 6171 5032   0140000000000 26.600,-- 

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance 

0000000014 6171 5038   0140000000000 1.200,-- 

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 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 6409 5901   0700000707100                  399.600,-- 

Snížení rezervy RMP pro ROZOP 
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K bodu  6.1 Značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA v rámci projektu prevence  

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8293: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA pro občany s trvalým pobytem v působnosti ORP 

Prostějov. 

 

 

K bodu  6.2 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana, Ing. Vysloužilová, MBA. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8294: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

21 4339 5363   0210000000000 11.032 

zvýšení položky sankce z důvodu úhrady vratky části poskytnuté dotace do státního rozpočtu – úhrada 

finančních prostředků MVČR 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 11.032 

snížení položky „Rezerva RMP pro ROZOP“ 

 

 

K bodu  7.1 ROZOP kapitoly 41 – doprava (BESIP) 

Písemný materiál předložil: Nakládal Miroslav, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8295: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 40.000,- Kč na zajištění dopravně 

výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2018; 

2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se 

- snižuje rozpočet výdajů 
 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 41 5311 5909   0410000416000 40.000,- 

 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 

Jedná se o prostředky komise prevence kriminality 



Strana 11 z 34 

 

 - zvyšuje rozpočet výdajů 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 41 2223 5139   0410000416000 30.000,- 

 Nákup materiálu jinde nezařazený 

Jedná se o nákup materiálu a cen pro vítěze, potřebných pro zajištění dopravně výchovných akcí 

BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresního kola, výtvarná soutěž Děti, pozor, červená a 

preventivní akce Zachraň život) a dále propagačních předmětů preventivního charakteru pro 

výchovné akce. 

 41 2223 5175   0410000416000 10.000,- 

 Pohoštění 

Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP 
 

 

 

K bodu  7.2 ROZOP kapitoly 41 – doprava (převod v rámci kapitoly) 

Písemný materiál předložil: Nakládal Miroslav, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8296: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se 

- zvyšuje rozpočet příjmů 
 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 41 6171 2111   0410000000001 259.000,- 

 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

Jedná se o prostředky získané za užívání autobusové stanice v Prostějově. 

 - zvyšuje rozpočet výdajů 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 41 2221 5193   0410000000001 259.000,- 

 Výdaje na dopravní obslužnost území 

Jedná se o prostředky určené na úhradu dopravní obslužnosti území, a to na provoz cyklobusů a 

dále na úhradu vícenákladů MHD z důvodu objížděk.  
 

 

 

K bodu  8.1 Návrh postupu k výzvě spolku Právo ve veřejném zájmu, z. s. 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr., Ing. Carda 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, PaedDr. Šlambor, Mgr. Pospíšil, Bc. Smetana, Ing. Vysloužilová, MBA, M. 

Pišťák, Ing. Fišer, Mgr. Hemerková, Ing. Šmíd, Mgr. Galářová, Ing. Grulich. Ing. Pospíšil. 

 

RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Ing. Pospíšil a Ing. Šmíd oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní 

zájem. 

 

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

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8297: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

nevymáhat škodu vzniklou uhrazením pokuty na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze 

dne 31. 1. 2014, č. j.: ÚOHS- S140/2006 ve spojení s rozhodnutím Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže ze dne 21. května 2015, č. j.: ÚOHS- R45,46/2014.  
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K bodu  8.2 Delegování zástupců města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti  FTL – First 

Transport Lines, a.s. 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8298: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Prostějova  

1. delegovat na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem 

Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, konanou dne 31. 5. 2018 v sídle společnosti, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) 

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

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

jako zástupce akcionáře statutárního města Prostějova; 

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

společnosti FTL – First Transport Lines, a.s.,  sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ: 46 34 58 50, navrhl a hlasoval pro 

volbu MUDr. Pavla Holíka, ….. , do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti FTL – First Transport 

Lines, a.s. 

 

 

K bodu  8.3 Zadávací řízení VZ EÚO MŠ Partyzánská - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8299: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

 

1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele v zadávacím řízení „EÚO MŠ v Prostějově 

- MŠ Partyzánská“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost R & G ZESTA, spol. s.r.o. 

se sídlem Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČ: 63486270, jejíž nabídka plně vyhověla všem 

podmínkám zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové zprávě; 

 

2. zadat veřejnou zakázku „EÚO MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“ společnosti R & G ZESTA, spol. s r.o. se 

sídlem Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov, Česká republika,     IČ: 63486270, a uzavřít se jmenovanou 

společností smlouvu o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

p o v ě ř u j e  

 

již ustavenou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zajistit doložení všech dokladů a vzorků prokazujících 

způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů a splnění technických a dalších podmínek zadávací 

dokumentace vybraným dodavatelem R & G ZESTA, spol. s r.o. Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov, Česká 

republika, IČ: 63486270, v souladu s § 122 odst. 3) zákona a provést kontrolu úplnosti a správnosti těchto 

dokladů a vzorků před uzavřením smlouvy o dílo. 

 

u k l á d á 

1. Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě dle zákona uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„EÚO MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“ s vybraným dodavatelem R & G ZESTA, spol. s r.o. Brněnská 

4498/67, 796 01, Prostějov, Česká republika, IČ: 63486270 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 1. 6. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace 

zadávacího řízení „EÚO MŠ v Prostějově - MŠ Partyzánská“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 
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k. termín: 1. 7. 2018 

 

 

K bodu  8.4 Zadávací řízení VZ Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov - informace o průběhu řízení a návrh 

na výběr dodavatele 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8300: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

 

1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Rekonstrukce páteřní 

komunikace Žešov“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost STRABAG a.s., se sídlem 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha – Smíchov, Česká republika, IČ: 60838744, jejíž nabídka plně vyhověla všem 

podmínkám zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové zprávě; 

 

2. zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha – Smíchov, Česká republika, IČ: 60838744, a uzavřít se jmenovanou společností 

smlouvu o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

p o v ě ř u j e  

 

již ustavenou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zajistit doložení všech dokladů a vzorků prokazujících 

způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů a splnění technických a dalších podmínek zadávací 

dokumentace vybraným dodavatelem STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha – Smíchov, 

Česká republika, IČ: 60838744 v souladu s § 122 odst. 3) zákona a provést kontrolu úplnosti a správnosti těchto 

dokladů a vzorků před uzavřením smlouvy o dílo. 

 

u k l á d á 

1. Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě dle zákona uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ s vybraným dodavatelem společností STRABAG a.s., se sídlem Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha – Smíchov, Česká republika, IČ: 60838744. 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 1. 6. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace 

zadávacího řízení „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

      odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

      k. termín: 1. 7. 2018 

 

 

K bodu  8.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Oprava Národního domu v Prostějově“ informace o průběhu 

řízení a návrh na výběr dodavatele 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, M. Pišťák. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8301: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

 

1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Oprava Národního 

domu v Prostějově“, jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost UNISTAV 
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CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00, Brno – Zábrdovice, Česká republika, IČ: 03902447, jejíž nabídka 

plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace, nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena 

jako ekonomicky nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové zprávě; 

 

2. zadat veřejnou zakázku „Oprava Národního domu v Prostějově“ společnosti UNISTAV CONSTRUCTION 

a.s., Příkop 838/6, 602 00, Brno – Zábrdovice, Česká republika, IČ: 03902447, a uzavřít se jmenovanou 

společností smlouvu o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

p o v ě ř u j e  

 

již ustavenou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zajistit doložení všech dokladů a vzorků prokazujících 

způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů a splnění technických a dalších podmínek zadávací 

dokumentace vybraným dodavatelem UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00, Brno – 

Zábrdovice, Česká republika, IČ: 03902447 v souladu s § 122 odst. 3) zákona, provést kontrolu úplnosti a 

správnosti těchto dokladů a vzorků před uzavřením smlouvy o dílo. 

 

u k l á d á 

1. Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě dle zákona uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„Oprava Národního domu v Prostějově“ s vybraným dodavatelem UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 

838/6, 602 00, Brno – Zábrdovice, Česká republika, IČ: 03902447. 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 1. 6. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace 

zadávacího řízení „Oprava Národního domu v Prostějově“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

      odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

      k. termín: 1. 7. 2018 

 

 

K bodu  9. 1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8302: 

Rada města Prostějova  

1.  j m e n u j e 

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Prostějov,  

ul. E. Valenty 52 ve složení: 

předsedkyně: Mgr. Ivana Hemerková - zástupce zřizovatele 

členové:    Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele 

                  PaedDr. Iveta Melichová - zástupce KrÚ Olomouckého kraje 

                  Mgr. Lenka Zedková - ředitelka ČŠI 

                  PaedDr. Jan Krchňavý - zástupce za státní správu 

                  Mgr. Josef Fiala - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení 

                  Ing. Milada Sokolová, školská rada 

 

2.  p o v ě ř u j e 

funkcí tajemnice konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy 

Prostějov, ul. E. Valenty 52 Dagmar Bindasovou – referentku samosprávy odboru školství, kultury 

a sportu; 

 

3.   u k l á d á  

Odboru školství, kultury a sportu, konkurzní řízení organizačně zajistit. 

                                                 odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

                                                 k. termín: 30. 6. 2018 

 

K bodu 9.2 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Sportcentra – DDM 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8303: 

Rada města Prostějova  

1.  j m e n u j e 

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Sportcentra – dům dětí a mládeže 

Prostějov, příspěvková organizace ve složení: 

 

předsedkyně: Mgr. Ivana Hemerková - zástupce zřizovatele 

členové:    Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele 

                  Bc. Kateřina Kosková - zástupce KrÚ Olomouckého kraje 

                  Mgr. Lenka Zedková - ředitelka ČŠI 

                  PaedDr. Jan Krchňavý - zástupce za státní správu 

                  Mgr. Ivan Nedvěd - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení 

                   

2.  p o v ě ř u j e 

funkcí tajemnice konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Sportcentra – dům 

dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace Dagmar Bindasovou – referentku samosprávy odboru školství, 

kultury a sportu; 

 

3.   u k l á d á  

Odboru školství, kultury a sportu, konkurzní řízení organizačně zajistit. 

                                                 odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

                                                     k. termín: 30. 6. 2018 

 

 

K bodu 9.3 Žádost ZŠ Prostějov, Majakovského o schválení bezúplatného užívání majetku - učebny 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8304: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatné užívání nebytových prostor -  učebny Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 k výuce 

hudební výchovy od 1. 4. 2018 pro Základní uměleckou školu Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova ul. 14. 

 

 

K bodu 9.4 Žádost ředitelky MŠ Prostějov, Moravská o souhlas se zahraniční pracovní cestou do Itálie  

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8305: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

se zahraniční pracovní cestou do Itálie ve dnech 8. – 17. 6. 2018 PaedDr. Aleny Hekalové, ředitelky Mateřské 

školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace. 

 

 

K bodu  9. 5 Dotace 2018 - oblast kultury (celoroční činnost) 

Písemný materiál předložila: Provazová Soňa, Mgr., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 
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Schváleno usnesení č. 8306: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

ve výši 10.000,-- Kč Hanáckému folklornímu spolku, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 

- na rozvoj tanečního a hudebního hanáckého folklóru u dětí a mládeže (metodické materiály pro pedagogy 

lidového zpěvu, propagace folklorních aktivit pro děti a mládež) 

- 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 Hanáckým folklorním spolkem, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000004000 10 000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – Hanácký folklorní spolek - podpora činnosti) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 10 000,-- 

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

 

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 80.000,-- 

Kč Národopisnému souboru Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a uskladnění krojů; oprava, nákup a 

doplnění nových krojů; reklama) 

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

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

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

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

 

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

a příjemcem Národopisným souborem Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000000000 80 000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – Národopisný soubor Mánes, z. s. - podpora činnosti) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 80 000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

 

K bodu  9. 6 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce)  

Písemný materiál předložila: Provazová Soňa, Mgr., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Smetana. 

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

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval 
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(Pozn. zapisovatelky: V průběžném hlasování per partes mimo hlasovací zařízení se v bodě 3. PaedDr. Šlambor, Ing. 

Šmíd a Bc. Smetana hlasování zdrželi.) 

Schváleno usnesení č. 8307: 

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 pro kulturu a cestovní ruch 

a z dotace nerozdělené v kapitole 70  

 

1. ve výši 5.000,-- Kč Hanáckému folklornímu spolku, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 

- na dramaturgii a realizaci vzpomínkového pořadu o osobnostech prostějovského folkloru (dramaturgie 

pořadu, honoráře souborům, propagace akce) 

- 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 15.000,-- Kč Hanáckému folklornímu spolku, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 

- na akci „Setkání Hanáků 2018“ (autobusová doprava do Čech pod Kosířem) 

- 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 25.000,-- Kč POST BELLUM, o. p. s., Štěpánská 704/61, Praha, IČO 265 48 526  

- 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) 

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

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

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

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

 

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

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

smlouvy, identifikace smluvních stran - 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. Hanáckým folklorním spolkem, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 

2. Hanáckým folklorním spolkem, Lužická 2662/12, Prostějov, IČO 415 03 457 

3. POST BELLUM, o. p. s., Štěpánská 704/61, Praha, IČO 265 48 526  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000004000 20 000 

 (zvýšení položky 5222 – Hanácký folklorní spolek - vzpomínkový pořad o osobnostech prostějovského 

folkloru, Setkání Hanáků 2018, Setkání Hanáků 2018)  

 0000000020 003319 5221   0200000000000 25 000 

 (zvýšení položky 5221 – Post Bellum, o. p. s. – natočení 3 příběhů z Prostějova z období 1948 – 1968) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 45 000 

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

 

 

K bodu  9. 7 Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost) 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacího návrhu. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8308: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

 

1. ve výši 20.000,-- Kč FBC Playmakers Prostějov, z. s., Česká 813/15, IČO 266 58 658  

- na podporu činnosti florbalového oddílu (nájemné, odměny rozhodčím) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

2. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, Prostějov, 

IČO 628 60 046  

- na podporu družstva mladých hasičů (ubytování při akcích mladých hasičů, startovné, nákup vybavení pro 

požární sport)  

- 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 10.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 123/70, Prostějov, IČO 628 

60 372  

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

proudnice) 

- 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 SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Čechovice, Čechovická 555/51a, Prostějov, IČO 

628 59 919; 

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

- 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 10.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 184/72, Prostějov, 

IČO 657 62 096 

- na podporu družstva mladých hasičů (pronájmy, vybavení pro požární sport, 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 

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 5 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. FBC Playmakers Prostějov, z. s., Česká 813/15, IČO 266 58 658; 

2. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, Prostějov, IČO 628 60 046; 

3. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Krasice, Západní 123/70, Prostějov, IČO 628 60 372; 

4. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Čechovice, Čechovická 555/51a, Prostějov, IČO 628 59 919; 

5. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Vrahovice, Čs. armádního sboru 184/72, Prostějov, IČO 657 62 096; 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 60.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 60.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

 

K bodu  9. 8 Dotace 2018 - oblast sportu (jednorázové akce) 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8309: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

 

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

 

1. ve výši 15.000,-- Kč AKPR Prostějov, spolku, Českobratrská 2579/13, IČO 266 56 981  

- na pořádání postupového kola Aerobic Tour 2018 (pronájem, hudební aparatura, rozhodčí)  

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

2. ve výši 3.000,-- Kč Václavu Brychtovi, ……   

- na zajištění závodu RC rally (poháry a ceny, časomíra) 

- 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 8.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově, Komenského 

17, IČO 440 53 916  

- na realizaci plavecké soutěže „O pohár CMG“ (pronájem bazénu, poháry, diplomy, drobné odměny pro 

vítězná družstva) 

- 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 25.000,-- Kč ČERVENÝM BARETŮM, z. s., Anenská 482, Držovice, IČO 013 85 739  

- na organizaci 6. ročníku pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“ (moderování, ozvučení, hudební a 

videoprodukce akce, video a fotodokumentace, propagace, vlajky, banery, plakáty, doprovodný kulturní 

hudební program) 

- 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 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z. s. - okresnímu mysliveckému spolku Prostějov, Pod 

Kosířem 3004/16, IČO 677 77 619  

- na pořádání střeleckého závodu v brokové střelbě „O pohár města Prostějova“ (nákup terčů, poháry a ceny 

pro závodníky) 
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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 

 

6. ve výši 50.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, z. s., Svatopluka Čecha 1607/40, Brno, IČO 638 31 

180  

- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku v Prostějově Wheelchair Czech Open 2018 (ubytování 

sportovců a organizátorů) 

- 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 10.000,-- Kč Mgr. Františku Kocourkovi, …..   

- na účast na soutěžích neslyšících sportovců v běžeckém lyžování a v cyklistice (startovné, doprava na závody, 

ubytování při závodech) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

8. ve výši 40.000,-- Kč KRASO-bruslení PROSTĚJOV z. s., Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433  

- na pořádání soutěže „Velká cena města Prostějova v krasobruslení“ (nájem ledové plochy, odměna, doprava a 

ubytování rozhodčích) 

- 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 40.000,-- Kč Lukostřelbě Prostějov, z. s., Mozartova 3810/13, IČO 227 12 615  

- na pořádání halového MČR v lukostřelbě 2018 (nájem haly, skórovací čísla/tabule, ceny) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

10. ve výši 25.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 

488 

- na pořádání seriálu závodů v orientačním běhu regionálního charakteru (tvorba map, diplomy, medaile, ceny, 

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 

 

11. ve výši 5.000,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, IČO 228 97 496  

- na pořádání Mezinárodního šachového turnaje jednotlivců Wisconsin cup Prostějov (pronájem, rozhodčí, ceny) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

12. ve výši 15.000,-- Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 813/15, IČO 004 35 937  

- na účast na 16. všesokolském sletu 2018 (akreditační karta/sletový poplatek, ubytování) 

- 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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13. ve výši 5.000,-- Kč Petru Zakopalovi, Pod Vodojemem 300/11, Pustiměř, IČO 696 97 060 

- na organizaci závodu v triatlonu „Plumlovský triatlon 2018“ (časomíra, ozvučení akce) 

- 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 10.000,-- Kč Richardu Sedlákovi, Olomoucká 498, Držovice, IČO 658 38 998 

- na účast na motocyklových závodech na přírodních okruzích (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 

 

15. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 123/70, Prostějov, IČO 628 

60 372  

- na pořádání 12. ročníku soutěže mladých hasičů v požárním útoku (poháry, medaile, ceny, ozvučení) 

- 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 

 

16. ve výši 5.000,-- Kč TJ OP Prostějov, Kostelecká 3113/47, IČO 005 47 409  

- na pořádání závodu Český pohár v paddleboardingu (pronájem sportovního nářadí, rozhodčí, ceny)  

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 16 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. Václavem Brychtou, ….. 

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

IČO 440 53 916; 

4. ČERVENÝMI BARETY, z. s., Anenská 482, Držovice, IČO 013 85 739; 

5. Českomoravskou mysliveckou jednotou, z. s. - okresním mysliveckým spolkem Prostějov, Pod Kosířem 

3004/16, IČO 677 77 619;  

6. Českým tenisovým svazem vozíčkářů, z. s., Svatopluka Čecha 1607/40, Brno, IČO 638 31 180; 

7. Mgr. Františkem Kocourkem, ….. 

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

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

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

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

12. Okresním sdružením České unie sportu Prostějovska, z. s., Česká 813/15, IČO 004 35 937;  

13. Petrem Zakopalem, Pod Vodojemem 300/11, Pustiměř, IČO 696 97 060; 

14. Richardem Sedlákem, Olomoucká 498, Držovice, IČO 658 38 998; 

15. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Krasice, Západní 123/70, Prostějov, IČO 628 60 372; 

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

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 235.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003419 5212   0200000000000 15.000 
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 (zvýšení položky 5212 – Richard Sedlák - účast na motocyklových závodech na přírodních okruzích, Petr 

Zakopal - organizace závodu v triatlonu „Plumlovský triatlon 2018“) 

 0000000020 003419 5493   0200000000000 13.000 

 (zvýšení položky 5493 – Václav Brychta - zajištění závodu RC rally, Mgr. František Kocourek - účast na 

soutěžích neslyšících sportovců v běžeckém lyžování a v cyklistice)  

 0000000020 003419 5223   0200000000000 8.000 

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

plavecká soutěž „O pohár CMG“) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000  271.000 

 snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

o d k l á d á 

projednání žádosti o dotaci Kulečníku Prostějov z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 479 18 055 ve výši 

15 000,- Kč na pořádání Mistrovství ČR v kulečníku dospělých a juniorů v disciplíně kádr 52/1 na malých 

stolech (materiální vybavení, rozhodčí, delegát, cestovné, poháry, medaile, reklamní tabule, občerstvení). 

 

 

K bodu  9. 9 Dotace 2018 - oblast sportu (Prostějov - C1885, spol. s r. o. - celoroční činnost) 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8310: 

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 

200.000,-- Kč Prostějov – C 1885 spol. s r. o., Kostelecká 4468/49, Prostějov, IČO 634 68 191  

- na podporu celoroční činnosti družstva mužů a žen kategorie Elite v silniční a dráhové cyklistice jezdících pod 

názvem Pardus Tufo Prostějov (poplatek za zápis do kategorie týmů UCI, povinné pojištění kontinentálního 

týmu, účast na závodech – ubytování, doprava; lékařské sportovní zajištění) 

- 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 Prostějov – C 1885 spol. s r. o., Kostelecká 4468/49, Prostějov, IČO 634 68 191  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5213   0200000000000 200.000,-- 

 (zvýšení položky 5213 – Prostějov – C 1885 spol. s r. o. – na podporu celoroční činnosti družstva mužů a žen 

kategorie Elite v silniční a dráhové cyklistice) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000  200.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

 

K bodu  9.10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV Sportcentrum - DDM – oprava) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: Mgr. Hemerková. 
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Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8311: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 00000000020 003421 5331  1 0200000020399 5 000 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru - DDM Prostějov, 

příspěvkové organizaci – oprava palubovky v hale na Olympijské ul.) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 003421 8115  1 0700000000000 5 000 000,-- 

 (snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje) 

 

 

K bodu  9.11 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ Melantrichova - oprava plotu a 

osvětlení) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8312: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020338 480 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 

– oprava plotu II. etapa na pracovišti MŠ Fanderlíkova) 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020338 480 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova  

ul. 60– oprava osvětlení na základní škole) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 960 000,-- 

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

 

 

K bodu  9.12 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (zajištění implementace nařízení GDPR) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr., Ing. Šilhánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA, Mgr. Hemerková. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8313: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

s navrženým postupem uvedeným v důvodové zprávě; 

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 
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0020 6171 5169   0200000000000 400.000,- 

Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 400.000,- 

Snížení pol. 5901 - Rezerva RMP 

 

 

K bodu  9.13 Rozhodnutí zřizovatele o odvolání ředitelů škol a školských zařízení v souladu s § 166 odst. 3 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8314: 

Rada města Prostějova  

r o z h o d l a 

potvrdit v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů níže jmenované ředitele od 1. 8. 2018 ve funkci 

ředitele školy nebo školského zařízení na období 6 let následujících po 1. 8. 2018: 

▪ RNDr. Josef Hrachovec, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 

▪ PaedDr. Jan Krchňavý, Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov 

▪ Mgr. Roman Pazdera, Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 

▪ Jana Baarová, Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace 

▪ Bc. Iveta Bittnerová, Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a 

▪ PaedDr. Alena Hekalová, Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace 

▪ Mgr. Eliška Kunčíková, Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov. 

 

 

K bodu 10. 1 Informace o poskytnutí dotace z IROP na akci Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného 

v Prostějově 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8315: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu 

Vybudování odborných učeben na ZŠ J. Železného v Prostějově ve výši max. 15.300.000,00 Kč. 

 

 

K bodu 10. 2 Informace o vyhlášení 80. výzvy z IROP a projektové náměty (bytové domy)  

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8316: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e  

podání žádostí o dotaci v rámci 80. výzvy z IROP. 

 

 

K bodu 10. 3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Centrální spisovna MMPv – rozšíření prostor) 
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Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8317: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 6171 6121   0600618000000 180 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Centrální spisovna MMPv – rozšíření o prostor na nám. 

T.G.M. 19 – projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 180 000 

Snížení rezervy RMP  

 

 

K bodu 10. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. 

Lady, PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8318: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2212 6121   0600603000000 215 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady – 

projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 215 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva RMP 

 

 

K bodu 10. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava komunikací na Žižkově nám. – PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8319: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2212 5169   0600619000000 110 000 

Zvýšení pol. 5169 -  nákup ostatních služeb - Oprava komunikací na Žižkově náměstí – projektová 

dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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0070 6409 5901   0700000707100 110 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva RMP 

 

 

K bodu 10. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané - přestavba části garáže na 

šatnu se zázemím a zajištění spolufinancování) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8320: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

I. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121  1 0600119000000 1 200 000 

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

zázemím  

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 200 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

II. podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Vybudování šaten a zázemí – Středisko mládeže kopané“ z 

rozpočtu Olomouckého kraje, Programu na podporu výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení v obcích 

Olomouckého kraje v roce 2018 a zajištění spolufinancování akce ve výši 1 200 000,- Kč. 

 

 

K bodu 10. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Šárka 9, 11 - rekonstrukce objektu – PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8321: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e¨ 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3612 6121   0600612000000 35 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Šárka 9,11 - rekonstrukce objektu – projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 35 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva RMP 

 

 

K bodu 10. 8 Dotace - Odbor rozvoje a investic – TJ Sokol Čechovice 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8322: 
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Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 3.250.000,-- Kč,  

Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice, z. s., se sídlem Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 Prostějov,   

IČO 163 67 855 

- na dokončení rekonstrukce a přístavby sokolovny Čechovice; 

- 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 Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice, z. s., IČO 163 67 855; (u žadatele 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): 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3429 6322   0600000000000 3 250 000 

 zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům -  Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice, z. s. 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 006409 5909   0700000708000 3 250 000 

 snížení položky 5909 – dotace nerozdělené 

 

 

K bodu 11. 1 Bezúplatné nabytí stavby komunikace umístěné na pozemcích v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8323: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

bezúplatné nabytí stavby komunikace na ul. Hybešova v Prostějově umístěné na částech pozemků Statutárního 

města Prostějova p.č. 7563/1, p.č. 7563/2, p.č. 7563/3, p.č. 7564/168, p.č. 7564/169 a p.č. 7564/170, vše v k.ú. 

Prostějov, o celkové výměře 1.039 m2 (nově dle geometrického plánu označeny jako pozemek p.č. 7563/12 v k.ú. 

Prostějov), od vlastníků stavby komunikace do vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že při předání 

stavby komunikace umístěné na částech pozemků p.č. 7563/1, p.č. 7563/2, p.č. 7563/3, p.č. 7564/168, p.č. 7564/169 

a p.č. 7564/170, vše v k.ú. Prostějov, do správy budoucího správce komunikace předají dárci veškerou 

dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace. 

 

 

K bodu 11. 2 Bezúplatné nabytí částí pozemku p. č. 7659/1 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8324: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí dvou částí pozemku p.č. 7659/1 – ostatní plocha v k.ú. 

Prostějov o celkové výměře cca 958 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), na 

ulici Blahoslavova, z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 

779 00, IČ: 606 09 460, z hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizaci, se sídlem Olomouc, Hodolany, Lipenská 753/120, PSČ 779 00, IČ: 709 60 399, do 

vlastnictví Statutárního města Prostějova s tím, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a 
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správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

uhradí Statutární město Prostějov. Do doby zpracování geometrického plánu bude mezi Olomouckým krajem a 

Statutárním městem Prostějovem uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. 

 

 

K bodu 11. 3 Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 452/6 v k. ú. Čechovice u Prostějova včetně stavby 

komunikace 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8325: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova odmítnout nabídku společnosti MPN Construction s.r.o., se sídlem Prostějov, 

Lipová 153/12, PSČ 796 04, IČ: 035 15 125, na bezúplatný převod pozemku p.č. 452/6 – orná půda o výměře 277 

m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova včetně stavby komunikace do vlastnictví Statutárního města Prostějova. 

 

 

K bodu 11. 4 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků p. č. 7733 a p. č. 6365/9 oba v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8326: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 7733 – ostatní plocha o výměře 680 m2 a p.č. 6365/9 – ostatní plocha 

o výměře 19 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého 

kraje, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00, IČ: 606 09 460, do hospodaření 

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Hodolany, Lipenská 753/120, 

PSČ: 779 00, IČ: 709 60 399, s tím, že Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického 

práva a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. 

 

 

K bodu 11. 5 Prodej části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8327: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova: 

1. schválit prodej části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 5.750 m2 (přesná výměra 

bude známa po zpracování geometrického plánu) společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, 

Brněnská 4240/108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné 

sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. za část předmětného pozemku nacházející se mimo ochranné 

pásmo vedení vysokého napětí ve výši 440 Kč bez DPH/m2 a za část předmětného pozemku nacházející se v 

ochranném pásmu vedení vysokého napětí ve výši 220 Kč bez DPH/m2, a to dle skutečné výměry jednotlivých 

částí stanovené na základě geometrického zaměření; kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní 

smlouvy, 

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému 

pozemku tak, že se kupující zaváže tento pozemek nebo jeho část v případě svého úmyslu ho prodat nebo jinak 

zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu 
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tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne 

dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno 

užívání stavby na předmětném pozemku využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

c) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného pozemku; toto 

právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým 

bude povoleno užívání stavby na předmětném pozemku využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

d) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s 

podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující, 

 

2. neschválit prodej části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 5.750 m2 společnosti 

Pavel Makový-Pohřební služba, s.r.o., se sídlem Prostějov, Drozdovice 1169/79, PSČ: 796 01, IČ: 282 91 417, 

která se přihlásila k záměru prodeje předmětného pozemku vyhlášenému dle usnesení Rady města Prostějova č. 

8134 ze dne 6. 2. 2018.  

 

 

K bodu 11. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil. Ing. Pospíšil, Ing. Grulich, Mgr. Vojtek, Mgr. Klímková, 

PaedDr. Šlambor, Ing. Šmíd, Bc. Smetana. 

Předsedající navrhla materiál odložit a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8328: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

materiál č. 11. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice 

odložit na příští schůzi rady. 

 

 

K bodu 11. 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 223/6 v k. ú. Krasice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8329: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 223/6 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 100 m2, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….., o prodej částí pozemku p.č. 223/6 – ostatní plocha v k.ú. 

Krasice o výměře cca 100 m2. 

 

 

K bodu 11. 8 Schválení změny Přílohy č.1 Příkazní smlouvy č. 2018/50/104 z 12.3.2018 a svěření části pravomoci 

OSÚMM 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8330: 

Rada města Prostějova 

1. s c h v a l u j e 

zúžení Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy č. 2018/50/104 uzavřené dne 12. 03. 2018 mezi Statutárním městem 

Prostějovem jako vlastníkem a společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské 

nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, jako správcem, o bytový dům č. p. 127 (Kravařova 3 v Prostějově), jež 

je součástí pozemku p.č. 170 v k.ú. Prostějov, 
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2. s v ě ř u j e 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy a 

údržby majetku města Magistrátu města Prostějova pravomoc rozhodovat o změnách v Příloze č. 1 Příkazní 

smlouvy č. 2018/50/104 uzavřené dne 12.03.2018 mezi Statutárním městem Prostějovem jako vlastníkem a 

společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 

59 893, jako správcem. 

 

 

K bodu 11. 9 Uplatnění nároku na náhradu škody, předžalobní upomínka, Zdeněk Vaněk 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o var. 2 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8331: 

Rada města Prostějova 

n e s o u h l a s í  

s odškodněním ….. . 

 

 

K bodu 11.10 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8332: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12039 ze dne 14.02.2012, 

kterým byl schválen bezúplatný převod mostního objektu na ul. Vrahovická v Prostějově (mostní konstrukce 

podchodu pod žel. tratí) do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234. 

 

 

K bodu 11.11 Souhlas s přesunem plakátovacích ploch 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8333: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

s přesunem dvou plakátovacích ploch ve vlastnictví Statutárního města Prostějova umístěných na částech 

pozemku p.č. 7657/1 v k.ú. Prostějov (ulice Hliníky v Prostějově) na části pozemku p.č. 1526 v k.ú. Prostějov (ul. 

Palackého v Prostějově).  

 

 

K bodu 11.12 Uzavření dohod o spolupráci - grafické ztvárnění trafostanic 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o var. 1) návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8334: 

Rada města Prostějova 

1) s c h v a l u j e  
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a) uzavření Dohody o spolupráci se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice 7, 

F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ: 370 01, IČO: 280 85 400, za podmínek dle přílohy k materiálu, 

b) uzavření Dohody o realizaci grafického ztvárnění fasád trafostanic se Střední školou designu a módy 

Prostějov, se sídlem Prostějov, Vápenice 2986/1, PSČ: 796 01, IČO: 028 44 559, za podmínek dle přílohy k 

materiálu, 

2) p o v ě ř u j e  

Mgr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátorky, podpisem dohod uvedených v bodě 1 písm. a) a b) usnesení.  

 

 

K bodu 11.13 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8335: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se:  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0050 006409 6121   0500543000000 140.000 

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup budovy s číslem popisným 3165 na pozemku p.č. 8126/1, 

budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 8126/2, budovy bez čísla popisného nebo 

evidenčního na pozemku p.č. 8126/3 a budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. 

8118/26, vše v k.ú. Prostějov 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115   0700000000000 41.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0050 006409 6130   0500543000000 99.000 

snížení pol. 6130 – pozemky; prostředky na výkup pozemků v areálu lokomotivního depa u místního 

nádraží 

 

 

K bodu 11.14 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. 

Čechovice u Prostějova 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8336: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí části smluvní pokuty ve výši 40 tis. Kč za prodlení s 

výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 318/58 v k.ú. Čechovice u Prostějova (v současnosti označen jako 

pozemky p.č. 318/58 a st.p.č. 692, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova) vyplývající s ujednání čl. VI odst. 3 

Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/373 ze dne 10.11.2009 ….. . 

 

 

K bodu 11.15 Ukončení Příkazní smlouvy č. 2015/50/134 ze dne 30. 3. 2015 dohodou  

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8337: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

ukončení právního zastoupení dle Příkazní smlouvy č. 2015/50/134 ze dne 30.03.2015 uzavřené mezi Statutárním 

městem Prostějovem jako příkazcem a klientem a Mgr. Tomášem Kotrysem, samostatným advokátem, se sídlem 

Prostějov, Vrahovická 2526/7, PSČ: 796 01, IČ: 662 47 543, jako příkazníkem a advokátem, na poskytnutí 

právních služeb advokátem klientovi, kdy obsahem poskytnutí právních služeb a předmětem smlouvy bylo 

právní zastoupení klienta advokátem ve věci soudního sporu o určení neplatnosti Smlouvy o budoucích 

smlouvách ze dne 16.07.2010 uzavřené mezi klientem a společností MANTHELLAN, a.s., se sídlem Olomouc, tř. 

Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, žalobce společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s., se sídlem 

Prostějov, Dukelská brána 25/7,  PSČ: 796 01, IČ: 469 62 344, vedeného u Okresního soudu v Prostějově pod 

sp.zn. 7 C 446/2014, a to v rozsahu celého soudního řízení, dohodou. 

 

 

K bodu 11.16 Ukončení Smlouvy o právních službách ze dne 07.11.2011 dohodou 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil, Mgr. Galářová, M. Pišťák, Ing. Vysloužilová, MBA, Ing. 

Pospíšil. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8338: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

ukončení poskytování právních služeb dle Smlouvy o právních službách ze dne 7. 11. 2011 uzavřené mezi 

městem Prostějovem jako klientem a společností MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Brno, Brno-

město, Jakubská 121/1, PSČ 602 00, IČ: 283 05 043, dohodou. 

 

 

K bodu 12.1 Schválení postupu budoucí změny smlouvy ev. č. 595 na Pernštýnském nám. 4 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Průša, Mgr. Hemerková, Ing. Šmíd, Mgr. Pospíšil. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8339: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

navržený postup budoucí změny smlouvy ev. č. 595 na pronájem prostoru č. 186 na Pernštýnském nám. 183/4 

v Prostějově, nájemci Cocktail Café, s. r. o., se sídlem A. Slavíčka 16, 796 04 Prostějov, IČO 27721582, dle 

důvodové zprávy. 

 

 

K bodu 12.2 Návrh podmínek k přidělení bytu v komunitním domě na ul. Sušilova 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Průša, Ing. Pospíšil. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8340: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

1. nájemné bytu v komunitním domě Sušilova ve výši 150,- Kč/m2/měs.; 

2. nájemné garážové stání 1000 Kč/měs.; 

3. další podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě Sušilova: 

- trvalé bydliště na území města Prostějova 
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- manželský pár, kde minimálně 1 osoba je starší 60-ti roků, nebo je mu přiznán invalidní důchod 3. 

stupně 

- nájemník musí být buďto poživatelem starobního, nebo invalidního důchodu, nebo musí mít zajištěný 

jiný příjem (ne sociální dávky), který mu umožní hradit nájemné. 

- nesmí vlastnit, nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení 

- ani jeden z nájemníků nesmí být v insolvenci 

- ani jeden z nájemníků nesmí dlužit Statutárnímu městu Prostějov, nebo jím ovládaným organizacím  

- smlouva bude uzavírána na dobu určitou 1 roku a prodlužována v případě plnění všech povinností, 

vyplývajících z nájemní smlouvy a výše uvedených podmínek přidělení 

- nájemníkovi, který ovdoví a plní si své povinnosti, bude přednostně nabídnuto umístění v menším bytě 

zvláštního určení (DPS) v majetku města 

- veškeré výjimky z výše uvedených podmínek mohou být učiněny pouze na základě doporučení sociálně 

zdravotní komise a po schválení radou města. 

 

 

K bodu 13. Bytové záležitosti - návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 

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

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8341: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedeným žadatelem: 

- byt o velikosti 0+1 na ul. M. Pujmanová 669/10, 798 11  Prostějov (s balkonem), č. par. st. 825, k.ú. Prostějov, 

LV č. 10001 

….. . 

 

 

K bodu 14. Různé 

14.1 Záležitosti MANTHELLAN, a.s. (ústní zpráva Ing. Fišera) 

Ing. Fišer informoval o sdělení AK Ritter – Šťastný, které bylo doručeno MMPv dne 3. 4. 2018 (kopie sdělení byly 

členům rady předány v průběhu schůze). V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková, PaedDr. Šlambor, Ing. 

Fišer. (Pozn. zapisovatelky: RNDr. Rašková se v 15:15 hod. v průběhu rozpravy v rámci bodu 14.1 ze schůze rady 

omluvila z důvodu dalšího jednání mimo radnici a pověřila řízením schůze rady Ing. Fišera.) 

Předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8342: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

usnesení tohoto znění: 

Statutární město Prostějov s ohledem na stanovisko Nejvyššího soudu uznává a respektuje, že Prior má naléhavý 

právní zájem na určení platnosti či neplatnosti předmětné smlouvy, v dané době a situaci prohlašuje, že i ono má 

naléhavý právní zájem na určení platnosti či neplatnosti předmětné smlouvy a současně sděluje, že usnesením 

Zastupitelstva města Prostějova č. 18010 ze dne 19. a 20. 2. 2018 bere na vědomí informaci o právním stanovisku 

advokátní kanceláře Ritter-Šťastný o absolutní neplatnosti Smlouvy o budoucích smlouvách se společností 

Manthellan, a. s. 

 

 

K bodu 15. Závěr 

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky města Prostějova, konstatoval, že program 104. schůze rady byl vyčerpán a 

v 15:50. hod. jednání ukončil. 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 
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Prostějov 3. 4. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 

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


