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*S00AX02BDA8T* 
čj.        PVMU     48899/2018  10 
SpZn.   KP     19/2018  

101.2.1  A10 
 

Počet listů: 11 příloh:       listů příloh: 

 

     STATUTÁRNÍ    MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,  

konaného dne 16. 4. 2018 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 18046: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program svého 30. zasedání, konaného dne 16. 4. 2018 dle návrhu předloženého na pozvánce 

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 8.7 Prodej části pozemku p. č. 4741/1 v k. ú. Prostějov, 

- s rozšířením o body 

14.3 Zařazení pohledávky LHK Jestřábi vůči městu Prostějov do insolvenční podstaty 

14.4 Odvolání Ivany Hemerkové z funkce náměstkyně primátorky 

14.5 Odvolání Mgr. Jiřího Pospíšila z funkce náměstka primátorky 

14.6 Národní olympijské centrum – ústní zpráva, 

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

 

K bodu  2. Udělení čestného občanství in memoriam Bruno Winterovi 

Schváleno usnesení č. 18047: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

u d ě l u j e   

čestné občanství in memoriam Bruno Winterovi. 

 

K bodu  3. Udělení čestného občanství in memoriam Stanislavu Liškovi 

Schváleno usnesení č. 18048: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

u d ě l u j e   

čestné občanství Statutárního města Prostějova Stanislavu Liškovi, plk. v.v., in memoriam za zásluhy o obnovu  

a rozvoj demokratických a legionářských tradic po roce 1989 v Prostějově a regionu Prostějovska. 

 

K bodu  4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2017 

Schváleno usnesení č. 18049: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

u d ě l u j e 

Ceny města Prostějova za rok 2017 

Vlastimilu Kadlecovi 

Jaroslavu Knejpovi 

Mgr. Haně Lužné 

Loutkovému divadlu Pronitka při TJ Sokol I Prostějov 

Dagmar Smékalové, in memoriam. 

 

K bodu  5. Čestná ocenění – udělení 

Schváleno usnesení č. 18050: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

u d ě l u j e  

čestná ocenění dle níže uvedeného návrhu  

1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby: 
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• Str. Petr BOROVIČKA 

k MP nastoupil dne 1.6.1993, vykonává funkci zástupce velitele 1. směny hlídkové služby. Příkladně vede 

strážníky k profesionalitě, nestrannosti. Projevuje vysoké nasazení, aktivitu, snahu o co nejlepší 

výsledky při zajišťování veřejného pořádku. Ve své činnosti je uvážlivý, ale i rozhodný, vůči veřejnosti  

i vůči ostatním strážníkům velmi vstřícný. Významně se podílí na zajišťování úkolů veřejného pořádku, 

je příkladem svým kolegům. 

• Str. Oldřich KOVAŘÍK 

k MP nastoupil dne 1.11.1993, po nástupu pracoval na hlídkové službě, od r. 1995 nastoupil na 

přestupkové oddělení, od r. 2017 vykonává funkci vedoucího přestupkového oddělení, v rámci možností 

zastupuje i na operačním středisku při řízení směn hlídkové služby. Ve své činnosti dosahuje velmi 

dobrých výsledků, kolegové se na něj obrací o odbornou radu nejen v oblasti přestupkového řízení.  

I s veřejností jedná vždy profesionálně s vysokou erudicí. Svým odpovědným a profesionálním 

přístupem je příkladem ostatním kolegům. 

• Str. Jiří NAVRÁTIL 

k MP nastoupil dne 1.11.1993, nejdříve pracoval na pozici hlídkové služby, od r. 1996 vykonává funkci 

zástupce velitele 4. směny hlídkové služby. Při plnění úkolů je vždy důsledný a to nejen k sobě, ale i k 

ostatním. Strážníky hlídkové služby vede a řídí profesionálním přístupem, uplatňuje své dlouholeté 

zkušenosti. Ve své funkci dosahuje velmi dobrých výsledků a významně se tak podílí na zajišťování 

veřejného pořádku v našem městě. 

• Str. Jan SVOZIL 

k MP nastoupil dne 1.7.1993, nejdříve pracoval na pozici hlídkové služby, nyní již řadu let vykonává 

funkci instruktora služebního výcviku. Vede výcvik donucovacích prostředků a střelecký výcvik, 

zajišťuje i profesionální přípravu mladších kolegů. Zajišťuje tak celoročně zdatnost strážníků v této 

oblasti. Má velmi dobré znalosti v oboru, které uplatňuje i při zástupech na operačním středisku. 

Významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě 

 

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY 

• Str. Ing. Jiří TANNERT 

K MP nastoupil dne 1.7.2010, nejdříve byl zařazen na hlídkovou službu. Od r. 2012 vykonává funkci 

strážníka okrskové služby. Má velmi dobrou místní a osobní znalost, podněty občanů v okrsku vyřizuje 

včas, kvalitně a profesionálně. Ve své činnosti uplatňuje profesionalitu a značný zájem o problematiku 

nejen v okrsku. Svým osobním přístupem je příkladem mladším kolegům. Významně se tak podílí na 

zajištění bezpečného prostředí v našem městě.  

• Plk. Mgr. Tomáš ADAM 

Zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR Prostějov, za velmi dobrou spolupráci s Městskou 

policií Prostějov v oblastech ochrany veřejného pořádku, zejména při sportovních akcích a na úseku 

prevence kriminality. Podílí se tak významně na zajištění veřejného pořádku a eliminaci kriminality  

v našem městě. 

• Plk. Mgr. Richard KECLÍK   

za dlouhodobou aktivní spolupráci z pozic ředitele Celního úřadu Prostějov, zástupce ředitele Celního 

úřadu pro Olomoucký kraj a ředitele Celního úřadu pro Olomoucký kraj se složkami IZS Prostějov  

v oblasti bezpečnosti a při ochraně veřejného pořádku.   

• npor. Bc. Petr KOČÍŘ 

vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Prostějov 2, za velmi dobrou spolupráci s Městskou policií 

Prostějov v oblastech ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality. Svým přístupem se významně 

podílí na zajištění veřejného pořádku i na katastru našeho města. 

• por. Mgr. František KOŘÍNEK 

komisař oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie ČR Olomouckého kraje, za velmi 

dobrou spolupráci s Městskou policií Prostějov na úseku prevence kriminality a ochrany veřejného 

pořádku. Svým přístupem se významně podílí na zajištění veřejného pořádku v našem městě. 

• mjr. Ing. Pavel TUČEK 

nastoupil k hasičskému záchrannému sboru Prostějov dne 1.1.2003. Z počátku působil na pracovišti 

ochrany obyvatelstva, v roce 2010 byl ustanoven na funkci vedoucího pracoviště prevence, OOB a KHP 

na územním odboru Prostějov. Od svého nástupu k HZS organizuje skupinu prevence a účastní se akcí 

pořádaných městem Prostějov v oblasti preventivně výchovné činnosti např. O pohár Zdravého města, 

Den s IZS, Aktivní senior, Burza volného čas. Ke všem činnostem přistupuje aktivně a svědomitě.  

• nprap.. Zdeněk VYSLOUŽIL 

nastoupil ke sboru do Prostějova dne 19.12.1983. V době nástupu byl zařazen na funkci hasič. Od r. 

1986 vykonává funkci samostatný odborný inspektor oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin 

požárů. Zúčastňuje se všech akcí pořádaných městem Prostějov v oblasti preventivně výchovné činnosti 
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jako člen skupiny prevence HZS. Svým přístupem přispívá ke zvyšování požární bezpečnosti v našem 

městě.  

 

3. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov 

• Ing. Zdeněk FIŠER 

první náměstek primátorky Statutárního města Prostějova. Významně se podílí na vytváření 

bezpečného prostředí v našem městě a vytváří tak podmínky pro udržitelný rozvoj našeho města.  

V oblasti výstavby a rekonstrukcí vytváří podmínky přispívající ke snižování bezpečnostních rizik  

a prevence kriminogenních jevů. Zasloužil se za realizaci rekonstrukce budovy Vápenice 27 a vytvoření 

tak velmi dobrých podmínek sociálního zázemí pro strážníky městské policie.  

• PaedDr. Jan KRCHŃAVÝ 

Ředitel ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, zastupitel města, za dlouholetou aktivní spolupráci v oblasti 

prevence kriminality v rámci vzdělávání žáků základních škol. Za celoživotní příkladnou práci s dětmi, 

jeho vstřícný postoj k aktivitám zaměřených na prevenci kriminality. Svým přístupem jednoznačně 

přispívá k rozvoji bezpečí v našem městě.  

• Jana HALVADŽIEVOVÁ 

členka Rady města Prostějova, předsedkyně Bytové komise, za velmi aktivní přístup ke zkvalitnění 

života seniorů a zdravotně postižených v Prostějově. Tím se významně podílí na snižování 

kriminogenních faktorů v našem městě. 

 

K bodu  6. Delegování zástupců statutárního města Prostějova na řádnou valnou hromadu společnosti FTL  

- First Transport Lines, a. s. 

Schváleno usnesení č. 18051: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

1) d e l e g u j e  

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) p o v ě ř u j e  

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, bytem Habrová 3, 796 01 Prostějov, do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti FTL  

– First Transport Lines, a. s.  

 

K bodu  7. Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Prostějov 2017 

Schváleno usnesení č. 18052: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2017 dle přílohy písemného materiálu. 

 

K bodu  8. 1 Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 452/6 v k. ú. Čechovice u Prostějova včetně stavby 

komunikace 

Schváleno usnesení č. 18053: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

o d m í t á 

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  8. 2 Schválení bezúplatného nabytí částí pozemku p. č. 7659/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18054: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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,  
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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 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  8. 3 Bezúplatný převod nebo prodej části pozemku p.č. 7769 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18055: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti anonymizováno, o bezúplatný převod nebo prodej části pozemku p.č. 7769 – ostatní plocha v k.ú. 

Prostějov o výměře cca 9 m2. 

 

K bodu  8. 4 Prodej pozemku p. č. 410/4 v k. ú. Žešov 

Schváleno usnesení č. 18056: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti anonymizováno, o prodej pozemku p.č. 410/4 – orná půda o výměře 385 m2 v k.ú. Žešov.  

 

K bodu  8. 5 Prodej pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18057: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

žádosti anonymizováno, o prodej pozemku p.č. 1484 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2 v k.ú. 

Prostějov. 

 

K bodu  8. 6 Prodej části pozemku p. č. 223/6 v k. ú. Krasice 

Schváleno usnesení č. 18058: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

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

 

K bodu  8. 8 Prodej části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18059: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

1) s c h v a l u j e 

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

prodej části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 5.750 m2 společnosti Pavel Makový  
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- 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 06.02.2018, 

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

žádosti společnosti Pavel Makový - Pohřební služba, s.r.o., se sídlem Prostějov, Drozdovice 1169/79, PSČ: 796 01, 

IČ: 282 91 417, o prodej části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.500 m2. 

 

K bodu  8. 9 Výkup části pozemku p. č. 5462 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 18060: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1) výkup části pozemku p.č. 5462 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 238 m2 (dle 

geometrického plánu nově pozemek p.č. 5462/2 v k.ú. Prostějov) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví 

Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. celkem  

440.000 Kč (cca 1.849 Kč/m2), za následujících podmínek: 

a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do 

katastru nemovitostí, 

b) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže, že v případě, že se Statutární město Prostějov 

stane vlastníkem stavby pro administrativu č.ev. 242 umístěné na pozemku p.č. 5467/3 v k.ú. Prostějov  

a tato stavba bude odstraněna, umožní Statutární město Prostějov rozšíření příjezdové komunikace  

k areálu prodávajícího umístěné na pozemku p.č. 5459/2 v k.ú. Prostějov,  

c) náklady na zpracování znaleckého posudku, geometrického plánu a správní poplatek spojený  

s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární 

město Prostějov, 

2) rozpočtové opatření, kterým se:  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 006409 6130  1 0500000000000 449.000 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup části pozemku p.č. 5462 v k.ú. Prostějov (kupní cena, náklady na 

zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 449.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  8.10 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu na pozemku p. č. 318/58 v k. ú. 

Čechovice u Prostějova 

Schváleno usnesení č. 18061: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

prominutí části smluvní pokuty ve výši 40.000 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 anonymizováno 

 

K bodu  8.11 Vzdání se práva na pohledávky evidované DSP, s. r. o. 

Schváleno usnesení č. 18062: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

v celkové výši 1.218.266,53 Kč. 
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K bodu  8.12 Žádost o prominutí dluhu – bezdůvodného obohacení spočívajícího v nahrazených nákladech 

soudního řízení 

Schváleno usnesení č. 18063: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

prominutí části dluhu – bezdůvodného obohacení spočívajícího ve Statutárním městem Prostějovem 

nahrazených nákladech soudního řízení na základě rozsudků Okresního soudu v Prostějově č.j. 5 C 155/2008-

247 ze dne 27.09.2013 a č.j. 5 C 155/2008-271 ze dne 18.02.2014, které byly následně pravomocně zrušeny, 

anonymizováno ve výši 50 %, tj.  

35 160,- Kč. 

 

K bodu  9.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a oplocení na ul. Říční vč. PD) 

Schváleno usnesení č. 18064: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2212 6121  1 0600540000000 400 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. 

PD 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 400 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu  9.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice) 

Schváleno usnesení č. 18065: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121  1 0600556000000 10 600 000 

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

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 10 600 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  9.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Čechovice, kompletní rekonstrukce a zvýšení kapacity) 

Schváleno usnesení č. 18066: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3111 6121  1 0600511000000 300 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 300 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu  9.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plochy na ulici Zahradní vč. PD) 

Schváleno usnesení č. 18067: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

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

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 0600547000000 1 000 000 

Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby - Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 000 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu  9.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané) 

Schváleno usnesení č. 18068: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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  9.6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Jana Železného) 

Schváleno usnesení č. 18069: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3113 6121  1 0600512000000 14 200 000 

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

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 14 200 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 10.1 Dotace na rok 2018 - Oblast kultury - celoroční činnost NS Mánes, z. s. 

Schváleno usnesení č. 18070: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

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 
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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 10.2 Dotace na rok 2018 - Oblast sportu - Prostějov - C 1885 spol. s r. o. 

Schváleno usnesení č. 18071: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

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 10.3 Dotace na rok 2018 - Oblast sportu - celoroční činnost Vodáckého klubu 109) 

Schváleno usnesení č. 18072: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

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

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

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

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

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

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 100.000 

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

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

 0000000070 006409 5909   0700000708000 100.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 10.4 Dotace na rok 2018 - Oblast ochrany životního prostředí - celoroční činnost ČSOP - RS Iris 

Schváleno usnesení č. 18073: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí ve výši 74.500 Kč 

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

- na zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy v Prostějově 

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

dotace odevzdat do 30.11.2018 

 

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

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

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 74.500 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 74.500 

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí) 

 

K bodu 10.5 Dotace na rok 2018 - Hasičský záchranný sbor OlK (vyprošťovací vaky) 

Schváleno usnesení č. 18074: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 430.000 Kč Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940 

- na zakoupení pneumatických vyprošťovacích vaků se zdvihací silou 70 tun, vaky budou součástí vybavení nově 

pořizovaného technického automobilu, který je pořizován z prostředků HZS a bude umístěn na požární stanici 

HZS v Prostějově 

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

dotace odevzdat do 5. 12. 2018 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 2. 5. 2018 do 30. 11. 2018.  

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659  

a příjemcem Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

(ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace smluvních stran  

– dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok poskytnutí dotace, výše poskytnuté dotace, účel dotace, 

termíny čerpání a vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti  

a účinnosti smlouvy) 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

12 5522 6331   0120000000000 430 000 

(zvýšení pol. investiční transfery státnímu rozpočtu) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70 6409 5909   0700000708000 430 000 

(snížení položky dotace nerozdělené) 
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K bodu 10.6 Dotace na rok 2018 - Odbor rozvoje a investic 

Schváleno usnesení č. 18075: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova  

 

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

Prostějov, IČO 479 20 653  

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

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018; 

 

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

615 

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

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018; 

 

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

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

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

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

smlouvy): 

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

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

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3429 6322   0600000000000 300 000 

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

 0060 3429 6322   0600000000000 245 700 

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

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 006409 5909   0700000708000 545 700 

 snížení položky 5909 – dotace nerozdělené 

 

K bodu 10.7 Dotace na rok 2018 - Odbor rozvoje a investic – TJ Sokol Čechovice 

Schváleno usnesení č. 18076: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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. 
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- 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. Zpráva o činnosti rady města 

Schváleno usnesení č. 18077: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období. 

 

K bodu 12. Zpráva o plnění úkolů k 16. 4. 2018 

Schváleno usnesení č. 18078: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 16. 4. 2018 dle předloženého materiálu. 

 

K bodu 14.1 Plavecký bazén 

Schváleno usnesení č. 18079 tohoto znění: 

Město Prostějov bude podporovat vybudování plaveckého bazénu, který bude vyhovovat potřebám mládeže, 

potřebám občanů a plavců města pro budoucí období. 

 

K bodu 14.2 Studie FA VUT Brno využití zámku Ptení 

Schváleno usnesení č. 18080: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

vypracovanou studii využití zámku Ptení, kterou v dubnu t.r. předložily studentky FA VUT Brno pod vedením 

Ing. arch. Prof. Heleny Zemánkové CSc. Studie řeší dvojí možnost využití zámku Ptení pro účely místního 

regionu ale i s přesahem krajské oblasti. 

u k l á d á  

Radě města Prostějova 

a) v případě získání dotací řešit možné využití zámku města Ptení i s event. použitím předložené studie či dle 

vlastních záměrů pro využití ve spolupráci s Olomouckým krajem i obcí Ptení, 

 

b) v případě vážného zájemce odkupu zámku Ptení nabídnout i předložené studie pro možné využití realizace 

obnovení a rekonstrukci zámku Ptení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 16. 4. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


