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Z á p i s 

ze 105. schůze Rady města Prostějova,  

konané 2. 5. 2018 

v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 2. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 



Přítomni: 

 

Členové Rady města Prostějova 

 

   RNDr. Alena   R a š k o v á 

 

   Ing. Zdeněk   F i š e r 

 

   Mgr. Ivana   H e m e r k o v á 

 

   Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

 

   Bc. Pavel   S m e t a n a 

 

PaedDr. Jaroslav   Š l a m b o r 

 

   Mgr. Milada   G a l á ř o v á 

 

   Ing. Bedřich   G r u l i c h 

 

   Jana   H a l v a d ž i e v o v á 

 

   Ing. Jiří   P o s p í š i l  

 

Ing. Václav   Š m í d 

 

 

Tajemnice MMPv: Ing. Blanka   V y s l o u ž i l o v á, MBA 

 

Přizváni: 

   Mgr. Jana Orságová, v zast. tajemnice MMPv (od 14:00 hod.) 

   Mgr. Libor Vojtek 

   Renata Hromadová 



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 2. 5. 2018 

3. Záležitosti komisí rady:  

 1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 10. 4. 2018 

4. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov k datu 1. 7. 2018 

5. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

6. Revokace části usnesení RM č. 8185 z 6. 3. 2018 (dotace z KŽP) 

7. Prostějovské hanácké slavnosti 2018 – schválení výše poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků 

na náměstí T. G. Masaryka 

7.1 Postup při vymáhání pohledávek za LHK Jestřábi, spolek – incidenční žaloba 

8. ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče  

9. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

1 Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova 

2 Výjimka z OZV o konzumaci alkoholických nápojů - Prostějovské léto 2018 

10. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ - informace o průběhu 

řízení, návrh na vyloučení uchazeče a návrh na výběr dodavatele 

2 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (Právní služby - poradenství v oblasti veřejného investování, 

zadávání veřejných zakázek) 

3 ROZOP kapitoly 14 - Kancelář tajemníka (zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků a sekretáře) 

11. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

1 Revokace usnesení RM č. 8183 z 6. 3. 2018 (dotace OS ČČK) 

2 Revokace části usnesení RM č. 8180 z 6. 3. 2018 bod I., poř. č. 13 (dotace OS ČČK) 

12. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení: 

1 Žádost o užití znaku města - ART ECON 

2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení  

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Dotace 2018 - oblast kultury - celoroční činnost 

2 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce 

3 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost 

4 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce 

5 Dotace 2018 - oblast školství - jednorázové akce 

6 Bezúplatné využití prostor zámku pro Wolkerův Prostějov 

7 Přijetí dotace od Ministerstva kultury - Wolkerův Prostějov 

8 Revokace části usnesení pověření tajemnice konkurzní komise 

9 Oznámení o vyhlášení volného dne řediteli zřizovaných základních škol 

10 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony II pro ZUŠ 

11 Souhlas zřizovatele s realizací stavební opravy nad 400 tis. Kč 

12 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - automat ZŠ Horáka 

13 Žádost RG a ZŠ - schválení cen stravného 

14 Žádost ZŠ Palackého o souhlas s přijetím věcného daru 

15 ROZOP kapitoly 19 - Duha KK u hradeb 

16 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka) 

17 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava šaten a 

sociálního zařízení) 

18 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ Kollárova) 

14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Návrh rekonstrukce objektu bývalé sauny MŠ Partyzánská 

2 Rekonstrukce ulice Plumlovská vynucená přeložka 

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Partyzánská) 

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava chodníků na ul. Bulharská) 

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek) 

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen) 

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37) 

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 Schválení pronájmu pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Domamyslice 

2 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7683/2 v k. ú. Prostějov 

3 Schválení výpůjčky 2 částí pozemku p. č. 6468/1 v k. ú. Prostějov 

4 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov 



5 Vyhlášení záměru prodeje 3 částí pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov 

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 6084/7 a částí pozemků p. č. 6169/103,  

p. č. 6089/3 a p. č. 6090, vše v k. ú. Prostějov 

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7693/1 v k. ú. Prostějov 

8 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 7904 a p. č. 7903, oba v k. ú. Prostějov 

9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov 

10 Výkup pozemku p. č. 8225 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

11 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 7653/1 a p. č. 7666/3 oba v k. ú. 

Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

12 Smlouva o náhradní výsadbě - GasNet, s. r. o. 

13 Odpis pohledávky - poškozený sloup veřejného osvětlení 

14 Informace - přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v I. čtvrtletí 2018 

15 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

16 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 -správa a údržba majetku města 

17 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města 

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

1 Schválení pronájmu PSP č. 200 na sídl. Svobody 3520, pavilon I 

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 251 na ul. Palackého 2 

3 Vyhlášení záměru změny smlouvy v osobě nájemce č. 7/2010 o nájmu PSP č. 104 na ul. Brněnská 40 

4 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 267 na ul. Brněnská 32 

17. Bytové záležitosti: 

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS 

18. Různé 

19. Závěr 

 

  



 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- ve 12:00 hod. zahájila a dále řídila 105. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8343: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 105. schůze, konané dne 2. 5. 2018, uvedený na pozvánce, 

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 2. 5. 2018 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8344: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 2. 5. 2018 dle písemného materiálu bez připomínek. 

 

 

K bodu  3.1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 10. 4. 2018 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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. 8345: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 10. 4. 2018. 

 

 

K bodu  4. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov k 

datu 1. 7. 2018 

Písemný materiál předložil: Pišťák Miroslav 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, M. Pišťák 

 

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

Schváleno usnesení č. 8346: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu systemizace pracovních míst Městské policie Prostějov k datu 

1.7.2018 tak, že stanoví počet pracovních míst strážník na 60 na dobu určitou – do ukončení pracovního poměru 

strážníka str. ….. , t.č. v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

 

 

K bodu  5. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

Písemný materiál předložil: Pišťák Miroslav 

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. 8347: 

Rada města Prostějova 

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 

0000000013 005311 5123   0130000000000 50.000 

Podlimitní technické zhodnocení 

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

0000000013 005311 5171   0130000000000 50.000 

Převod prostředků na novou položku – 5123 – podlimitní technické zhodnocení. 

 

 

K bodu  6. Revokace části usnesení RM č. 8185 z 6. 3. 2018 (dotace z KŽP) 

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

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8348: 

Rada města Prostějova   

a)  r e v o k u j e 

část usnesení č. 8185 Rady města Prostějova ze dne 6.3.2018, a to v odst. a) bodě 4, kterým Rada města 

Prostějova schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků komise životního prostředí 

ve výši 2.000 Kč Mgr. Jitce Nadymáčkové, Na stráži 408, 798 03 Plumlov, IČO: 641 01 118 

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

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 21.12.2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 21.1.2019 

 

b)  r e v o k u j e 

část usnesení č. 8185 Rady města Prostějova ze dne 6.3.2018, a to v odst. b) odrážka 4, kterým Rada města 

Prostějova schválila  

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

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

 

c)  r e v o k u j e 

část usnesení č. 8185 Rady města Prostějova ze dne 6.3.2018, a to v odst. c), kterým Rada města Prostějova 

schválila rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 21.500 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

40 3799 5212   0400000404003 2.000 

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

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 23.500 

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí) 

 

d) s o u h l a s í 

se zpětvzetím žádosti o dotaci ze strany žadatelky Mgr. Jitky Nadymáčkové, Na stráži 408, 798 03 Plumlov, IČO: 

641 01 11 na sérii přednášek „Panenka Bezobalenka pomáhá dětem v předcházení vzniku odpadů“.   

 

e)  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 



40 3799 5222   0400000404003 21.500 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 21.500 

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí) 

 

 

K bodu  7. Prostějovské hanácké slavnosti 2018 – schválení výše poplatků za přenechání prostoru k umístění 

mobilních stánků na nám. T. G. Masaryka  

Písemný materiál předložili: Carda Radim, Ing., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8349: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

výši poplatků za služby, a to právo přenechání prostoru k umístění mobilních stánků v rámci XXXVI. 

Prostějovských hanáckých slavností na nám. T. G. Masaryka ve dnech 15. a 16. 9. 2018 dle důvodové zprávy. 

 

 

K bodu  7.1 Postup při vymáhání pohledávek za LHK Jestřábi, spolek – incidenční žaloba 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA, Mgr. Pospíšil, PaedDr. Šlambor, Mgr. Galářová 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. 2) návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8350: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

nepodávat incidenční žalobu na určení pravosti pohledávky města Prostějova za dlužníkem LHK Jestřábi 

Prostějov, spolek ve výši 500.000,- Kč. 

 

 

K bodu  8. ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing. arch. 

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. 8351: 

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 

0000000062 003635 6119   0620015000000 1.145.870 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – ÚS krajiny SO ORP Prostějov - II. a III.etapa 

- snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 1.145.870 

Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu  9.1 Schválení přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 



Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8352: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

I. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova, 

II. finanční spoluúčast statutárního města Prostějova ve výši nejméně 60 000,- Kč, 

III. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem dle 

přílohy k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu  9.2 Výjimka z OZV o konzumaci alkoholických nápojů - Prostějovské léto 2018 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8353: 

Rada města Prostějova  

u d ě l u j e 

podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o  zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku statutárnímu městu Prostějovu, 

zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, na „Prostějovské léto 2018“ pořádané ve dnech 7. 6., 21. 6., 

28. 6., 19. 7., 2. 8., 19. 8., 30. 8., 31. 8. 2018 na nám. T. G. Masaryka. 

 

 

K bodu 10.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ - informace o 

průběhu řízení, návrh na vyloučení uchazeče 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. 8354: 

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 § 48 odst. 2. písm. a) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o vyloučení účastníka KARETA s.r.o., se sídlem 

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, Česká republika, IČO: 62360213, z další účasti v zadávacím řízení „Terminál 

na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“, a to pro nesplnění podmínek a požadavků zadávací dokumentace tak, 

jak je detailně uvedeno v důvodové zprávě; 

 

2. 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 „Terminál na 

autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost Skanska 

a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká republika, IČO: 26271303, jejíž nabídka plně 

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

ekonomicky nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové zprávě; 

 

3. zadat veřejnou zakázku „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ společnosti Skanska a.s., se sídlem 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká republika, IČO: 26271303, 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 Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká 



republika, IČO: 26271303 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 

„Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ s vybraným dodavatelem společností Skanska a.s., se sídlem 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín, Česká republika, IČO: 26271303. 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 1. 6. 2018 

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

zadávacího řízení „Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 1. 7. 2018 

 

 

K bodu 10.2 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka (Právní služby - poradenství v oblasti veřejného 

investování, zadávání veřejných zakázek) 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Pišťák, Mgr. Galářová, PaedDr. Šlambor. 

Mgr. Pospíšil požádal, aby bylo uvedeno v zápise, že zásadně nesouhlasí s podmínkami výběrového řízení.  

 

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

Schváleno usnesení č. 8355: 

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 

0014 6171 5166  1 0140000000000 900 000 

Zvýšení pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 900 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 10.3 ROZOP kapitoly 14 - Kancelář tajemníka (zaměstnávání veřejně prospěšných pracovníků a 

sekretáře) 

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. 8356: 

Rada města Prostějova 

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 3639 5011   0140000000000 75.000,-- 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 4 veřejně prospěšné pracovníky a sekretáře 

0000000014 3639 5031   0140000000000 19.000,-- 

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení o 4 veřejně prospěšné pracovníky 

a sekretáře 

0000000014 3639 5032   0140000000000 7.000,-- 

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení o 4 veřejně prospěšné pracovníky a sekretáře 

0000000014 6171 5038   0140000000000 1.000,-- 



Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení o 4 veřejně prospěšné pracovníky a sekretáře 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 6409 5901   0700000707100 102.000,-- 

Snížení rezervy RMP pro ROZOP 

 

 

K bodu 11.1 Revokace usnesení RM č. 8183 z 6. 3. 2018 (dotace OS ČČK) 

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. 8357: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e 

usnesení č. 8183 Rady města Prostějova ze dne 6. 3. 2018, kterým bylo schváleno 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné v 

kapitole 70 – finanční  ve výši 1.500 Kč  

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 2463/3, Prostějov, IČO 004 26 369 

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

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

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

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

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4399 5222   0210000000000 1.500 

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

– Den první pomoci) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 1.500  

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

 

 

K bodu 11.2 Revokace části usnesení RM č. 8180 z 6. 3. 2018 bod I., poř. č. 13 (dotace OS ČČK) 

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. 8358: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e 

část usnesení č. 8180 Rady města Prostějova ze dne 6. 3. 2018 bod I., poř. č. 13, kterým bylo schváleno 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné 

v kapitole 70 – finanční 13. ve výši 15.000 Kč 

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prostějov, Milíčova 2463/3, Prostějov, IČO 004 26 369 

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

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

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

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

 



c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4351 5222   0210000000000 15.000 

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

– domácí péče pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 15.000  

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

 

 

K bodu 12.1 Žádost o užití znaku města - ART ECON 

Písemný materiál předložil: Nevrtal František, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8359: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s  užitím znaku města Prostějova na 17. ročníku soutěže „Zlatá jehla 2018“. Souhlas se uděluje společnosti ART 

ECON – Střední škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, Prostějov, IČO: 25500783, v souladu se Zákonem č. 

128/2000 o obcích, a to bezúplatně. 

 

 

K bodu 12.2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení  

Písemný materiál předložil: Nevrtal František, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8360: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 6121   0110000000000 214.000,00 

Úprava vzduchotechniky na Finančním odboru   

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70 6409 5901   0700000707100 214.000,00 

Rezerva RMP pro ROZOP 

 

 

K bodu 13. 1 Dotace 2018 - oblast kultury - celoroční činnost 

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

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8361: 

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 



a z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 11.300,-- Kč Domovu seniorů Prostějov, příspěvkové organizaci, 

Nerudova 1666/70, Prostějov, IČO 711 97 699 

- na realizaci kulturních akcí pro klienty domova důchodců 

- 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 Domovem seniorů Prostějov, příspěvkovou organizací, Nerudova 1666/70, Prostějov, 

IČO 711 97 699 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5331   0200000004000 11 300,-- 

 (zvýšení položky 5331 – Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace - realizace kulturních akcí pro 

klienty domova důchodců) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 11 300,-- 

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

 

o d k l á d á 

projednání žádostí o dotace: 

1. Českého svazu bojovníků za svobodu, Legerova 1854/22, Praha - Nové Město,  IČO 004 42 755, na podporu 

činnosti oblastního výboru v Prostějově (nájem kanceláře na ½ roku, doúčtování služeb k nájemnému za rok 

2017, květiny k výročím a pietním událostem, poštovné, kancelářské potřeby); 

2. Československé obce legionářské, z. s., Sokolská 486/33,  Praha – Nové Město, IČO 452 47 455,  na celoroční 

činnost jednoty v Prostějově (květiny, poštovné, obálky, známky). 

 

 

K bodu 13. 2 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce 

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

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8362: 

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 

 a z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 40.000,-- Kč KELTSKÉ NOCI, z. s., Na hrázi 117, Plumlov, IČO 226 

88 188  

- na realizaci mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc 2018 (inzerce, reklama, plakáty, média, pronájem 

pódia, ozvučení, technické zabezpečení festivalu, pronájem kempu) 

- 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 KELTSKOU NOCÍ, z. s., Na hrázi 117, Plumlov, IČO 226 88 188  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000000000 19 300,-- 

   (zvýšení položky 5222 – KELTSKÁ NOC, z. s. – realizace festivalu Keltská noc 2018) 



 0000000020 003319 5222   0200000004000 20 700,-- 

   (zvýšení položky 5222 – KELTSKÁ NOC, z. s. – realizace festival Keltská noc 2018) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 19 300,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 20 700,-- 

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

 

o d k l á d á 

projednání žádostí o dotace: 

1. Konfederace politických vězňů ČR, Škrétova 44/6, Praha - Vinohrady, IČO 004 17 581, na pouť muklů a 

vězňů totalitních režimů na sv. Hostýně (autobusová doprava včetně parkovného); 

2. Sdružení evangelické mládeže v ČR, z. s., Jungmannova 22/9, Praha 1 - Nové Město, IČO 270 31 225,  na 

zajištění festivalu Pod Lipami (honoráře účinkujícím včetně dopravy); 

3. K. K. , na podporu vydání publikace o malíři Jano Koehlerovi (náklady na tisk), s podmínkou předání 

statutárnímu městu Prostějov 100 ks výtisků. 

 

 

K bodu 13. 3 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost 

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

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8363: 

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 35.000,-- Kč KČT, odboru Senior 2000 Prostějov, V. Škracha 1134/44, IČO 751 37 585  

- na podporu seniorských aktivit (doprava) 

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

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

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

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

 

2. ve výši 40.000,-- Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, pobočnému 

spolku, sídl. Svobody 3578/79,  IČO 709 44 172         

- na pohybové aktivity a soutěže žáků škol (nájemné, 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 

 

3. ve výši 10.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus z. s., Pod Kosířem 260/5, Prostějov, IČO 708 63 041   

- na podporu činnosti (pronájem bazénu, účast na 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 

 

4. ve výši 5.000,-- Kč P. J.  ….. 

- na příspěvek pro syna P. J. …..z klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolku (doprava do hokejového klubu  

v Uničově) 

- 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 6.000,-- Kč Orel jednotě Prostějov, Vápenice 2968/21, IČO 027 58 326  

- na podporu činnosti mládežnických sportovních oddílů (vyúčtování energie, nájem, materiální vybavení) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

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

 

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. KČT, odborem Senior 2000 Prostějov, V. Škracha 1134/44, IČO 751 37 585; 

2. Okresní radou Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, pobočným spolkem, 

sídl. Svobody 3578/79, IČO 709 44 172; 

3. Sportovním klubem plavání Taurus z. s., Pod Kosířem 260/5, Prostějov, IČO 708 63 041;  

4. P. J. ….. ; 

5. Orel jednotou Prostějov, Vápenice 2968/21, IČO 027 58 326. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 91.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003419 5493   0200000000000 5.000 

 (zvýšení položky 5493 – P. J. - příspěvek pro syna P. J. z klubu LHK Jestřábi Prostějov na dopravu do 

hokejového klubu v Uničově) 

 - snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 96.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

 

K bodu 13. 4 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce 

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

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8364: 

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 25.000,-- Kč  P. D……  

- na pořádání tenisového turnaje čtyřher mužů a žen neregistrovaných hráčů za účasti prostějovské mládeže 

(pronájem tenisových kurtů, ceny, propagace) 

- 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 5.000,-- Kč A. P. …..  

- na účast dcery K. P. na ME Optimist 2018 Scheveningen v Holandsku v jachtingu (doprava, 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 



 

3. ve výši 35.000,-- Kč Zdeňku Hořavovi, Drahany 19, IČO 758 11 880  

- na uspořádání 1. ročníku turnaje v malé kopané hráčů a hráček hokeje a fotbalu (pronájmy, poháry, medaile, 

diplomy, rozhodčí, zapisovatelé) 

- 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 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. P. D……; 

2. A. P. …..; 

3. Zdeňkem Hořavou, Drahany 19, IČO 758 11 880.  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5493   0200000000000 30.000 

 (zvýšení položky 5493 – P. D. ….. – tenisový turnaj; A. P. ….. - účast dcery K. P. ….. na ME Optimist 2018 

Scheveningen v Holandsku v jachtingu) 

 0000000020 003419 5212   0200000000000 35.000 

 (zvýšení položky 5212 – Zdeněk Hořava - 1. ročníku turnaje v malé kopané hráčů a hráček hokeje a fotbalu) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 65.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

n e d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 

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

na pořádání závodu v raftingu O pohár primátora Prostějova (doprava, rozhodčí, časomíra, ubytování) 

z důvodu, že žádost nebyla doporučena dostatečným počtem hlasů členů Rady města Prostějova. 

 

 

K bodu 13. 5 Dotace 2018 - oblast školství - jednorázové akce 

Písemný materiál předložili: Krchňavý Jan, PaedDr., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8365: 

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  7.000,-- Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, Prostějov,  

IČO 628 60 046  

- na Dětský den na ukončení prázdnin (ceny, hudební produkce, pronájem atrakcí) 

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

2. ve výši  7.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Čechovice, Čechovická 555/51a, IČO 628 59 919 

- na Den s hasiči (nájem areálu, poháry, diplomy, ceny do soutěží, hudba) 



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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

3. ve výši  50.000,-- Kč Rotary klubu Prostějov, nám. E. Husserla 1634/15,  IČO 479 22 591 

- na letní kemp Baldovec pro 12 zahraničních studentů (ubytování účastníků, stravování)   

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

  dotace předložit do 30. 11. 2018 

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

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

 

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

a  příjemcem (u jednotlivých 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 poskytnuté dotace, účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum 

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, Prostějov, IČO 628 

60 046; 

2. SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Čechovice, Čechovická 555/51a, IČO 628 59 919; 

3. Rotary klubem Prostějov, nám. E. Husserla 1634/15, IČO 479 22 591. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

      0000000020 003299 5222   0200000000000 64.000,-- 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 64.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

 

K bodu 13. 6 Bezúplatné využití prostor zámku pro Wolkerův Prostějov 

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 a 

pozměňovacím návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8366: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

bezúplatné užití výstavních prostor za kavárnou v zámku pro KK Duha v termínu 12. až 16. 6. 2018 pro 

pořádání tvůrčích seminářů 61. Wolkrova Prostějova 2018. 

 

 

K bodu 13. 7 Přijetí dotace od Ministerstva kultury - Wolkerův Prostějov 

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. 8367: 

Rada města Prostějova  

b e r e  n a  v ě d o m í 

přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 280.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s 

realizací 61. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov za podmínek stanovených Rozhodnutím Ministerstva 

kultury ČR č. 2819/2018  NUA/ORNK. 

 



 

K bodu 13. 8 Revokace části usnesení pověření tajemnice konkurzní komise 

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. 8368: 

Rada města Prostějova  

I.   r e v o k u j e 

část usnesení č. 8302 ze dne 3. 4. 2018, kterým pověřuje Dagmar Bindasovou funkcí tajemnice konkurzní komise 

pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 a část 

usnesení č. 8303 ze dne 3. 4. 2018, kterým pověřuje Dagmar Bindasovou funkcí tajemnice konkurzní komise pro 

posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Sportcentra – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková 

organizace  

 

II.  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 Lenku Gajdošovou –  rozpočtářku odboru školství, kultury a sportu; 

 

III.  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 Lenku Gajdošovou – rozpočtářku odboru školství, kultury a 

sportu. 

 

 

K bodu 13. 9 Oznámení o vyhlášení volného dne řediteli zřizovaných základních škol 

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. 8369: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

vyhlášení volného dne řediteli základních škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem na pondělí 7. 5. 

2018. 

 

 

K bodu 13.10 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony II pro ZUŠ 

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. 8370: 

Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

s realizací projektu v rámci výzvy č. 02_18_063 „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony II“ 

v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose Prostějov, 

IČO: 00402338.  

 

 

K bodu 13.11 Souhlas zřizovatele s realizací stavební opravy nad 400 tis. Kč 

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. 8371: 



Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

I. s realizací  stavební opravy části oplocení areálu pracoviště Dvořákova 5 Mateřskou školou Prostějov, ul. 

Šárka 4a;  

II. s realizací stavební opravy venkovního hřiště s umělým povrchem Základní školou Prostějov, ul. Dr. Horáka 

24. 

 

 

K bodu 13.12 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku - automat ZŠ Horáka 

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. 8372: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

bezúplatné užívání majetku – prostor spojovací chodby Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 pro 

umístění a provoz automatu na školní potřeby 

 

 

K bodu 13.13 Žádost RG a ZŠ - schválení cen stravného 

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. 8373: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 cenu stravného v doplňkové činnosti:  

cena snídaně ve výši 32,- Kč 

cena večeře ve výši 64,- Kč 

 

 

K bodu 13.14 Žádost ZŠ Palackého o souhlas s přijetím věcného daru 

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. 8374: 

Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

s přijetím věcného daru – odpočinkový koutek Čtverec  - Savana v hodnotě Kč 6 790,-- Základní školou a 

mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 pro pracoviště Mateřské školy Čechovice od dárce Klub přátel ZŠ 

a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, z. s. 

 

 

K bodu 13.15 ROZOP kapitoly 19 - Duha KK u hradeb 

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. 8375: 

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 

0019 003319 5139   0190000190100 134.000 

(zvýšení položky 5139 – nákup materiálu) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5194   0190000190100 134.000 

(snížení položky 5194 – věcné dary) 
 

 

K bodu 13.16 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka) 

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. 8376: 

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 003111 5331   0200000020325 46 500,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – oprava 

dveří výměnou v MŠ Žešov) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003111 5331   0200000000000 46 500,-- 

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

 

 

K bodu 13.17 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ a MŠ Palackého - oprava šaten a 

sociálního zařízení) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8377: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020332 472 000,-- 

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

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

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 472 000,-- 

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

 

 

K bodu 13.18 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV ZŠ Kollárova) 

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. 8378: 

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   0200000020336 483 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 – 

oprava sociálního zařízení v budově na Erbenově ulici) 

  

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020336 368 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 

– oprava verand v mateřské škole na Husově náměstí) 

 - snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 851 000,-- 

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

 

 

K bodu 14.1 Návrh rekonstrukce objektu bývalé sauny MŠ Partyzánská 

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

Schváleno usnesení č. 8379: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

zahájit technickou přípravu rekonstrukce objektu bývalé sauny v blízkosti objektu MŠ Partyzánská v souladu s 

níže uvedenými informacemi. 

 

 

K bodu 14.2 Rekonstrukce ulice Plumlovská vynucená přeložka 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8380: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení číslo 4000215585 a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi 

statutárním městem Prostějovem a společností GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ: 27295567 na investiční akci „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 14.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Partyzánská) 

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

Schváleno usnesení č. 8381: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 



0060 3111 6121  1 0600595000000 1 400 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - EÚO MŠ Partyzánská 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 400 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 14.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava chodníků na ul. Bulharská) 

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

Schváleno usnesení č. 8382: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 5171   0600000000000 200 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - Oprava chodníků na ul. Bulharská 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 200 000 

Snížení pol. 5901 - Rezerva RMP 

 

 

K bodu 14.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (převod položek) 

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

Schváleno usnesení č. 8383: 

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   0600604000000 30 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Regenerace sídliště Mozartova – projektová dokumentace  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121   0600606000000 30 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Regenerace sídl. Moravská - projektová dokumentace 

 

 

K bodu 14.6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8384: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 



- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3612 6121  1 0600590000000 500 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu Domovní správy 

Prostějov 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 500 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 14.7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37) 

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

Schváleno usnesení č. 8385: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 0600554000000 1 100 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Vnitroblok Kostelecká 33-37 - rek. komunikace a chodníků 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 100 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15. 1 Schválení pronájmu pozemku p. č. 59/2 v k. ú. Domamyslice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8386: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č. 59/2 – trvalý travní porost o výměře 315 m2 v k.ú. Domamyslice …... , za účelem užívání 

jako zázemí rodinného domu za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

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

c) způsob placení nájemného – čtvrtletně, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15. 2 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 7683/2 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8387: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  



pronájem části pozemku p.č. 7683/2 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 společnosti PLASTIMEX Prostějov, spol. s 

r.o., se sídlem Prostějov, Sladkovského 3065/14, PSČ: 796 01, IČ: 469 66 820, za účelem umístění reklamního 

okrasného květináče za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,  

b) výše nájemného – 1.000 Kč ročně bez DPH, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem,  

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.  

 

 

K bodu 15. 3 Schválení výpůjčky 2 částí pozemku p. č. 6468/1 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. 8388: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

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

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

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

a) doba výpůjčky - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

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

c) výpůjčka bude realizována formou dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 13.12.2005. 

 

 

K bodu 15. 4 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7769 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8389: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

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

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 15. 5 Vyhlášení záměru prodeje 3 částí pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8390: 

Rada města Prostějova  

o d k l á d á 

materiál č. 15. 5 Vyhlášení záměru prodeje 3 částí pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov. 

 

 

K bodu 15. 6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 6084/7 a částí pozemků p. č. 6169/103, p. č. 6089/3 a p. č. 

6090, vše v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 



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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. B) návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8391: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje pozemku p.č. 6084/7 – ostatní plocha o výměře 2.201 m2 a částí pozemků p.č. 6169/103 – ostatní 

plocha o výměře cca 22 m2, p.č. 6089/3 – ostatní plocha o výměře cca 2 m2 a p.č. 6090 – ostatní plocha o výměře 

cca  20 m2, vše v k.ú. Prostějov, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti spolku Garáže sídliště Svobody, Prostějov, z.s., se sídlem sídl. 

Svobody 3521/22, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 266 35 089, o prodej pozemku p.č. 6084/7 – ostatní plocha o výměře 

2.201 m2 a částí pozemků p.č. 6169/103 – ostatní plocha o výměře cca 22 m2, p.č. 6089/3 – ostatní plocha o 

výměře cca 2 m2 a p.č. 6090 – ostatní plocha o výměře cca  20 m2, vše v k.ú. Prostějov. 

 

 

K bodu 15. 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7693/1 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. B) návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8392: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 7693/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….. , o prodej části pozemku p.č. 7693/1 – ostatní plocha v 

k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2. 

 

 

K bodu 15. 8 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 7904 a p. č. 7903, 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 var. A) návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8393: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu částí pozemků p.č. 7904 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 a p.č. 7903 – ostatní 

plocha v k.ú. Prostějov o výměře 14 m2, za účelem zřízení a užívání odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 200 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 5.000 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15. 9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7771 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. 8394: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 



záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7771 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 7 m2 ….. , za účelem užívání 

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

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

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 15.10 Výkup pozemku p. č. 8225 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Šmíd, PaedDr. Šlambor, Ing. Fišer 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. B) návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8395: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova odmítnout nabídku ….. , …..  a ….., na odkup pozemku p.č. 8225 – orná půda o 

výměře 1.070 m2 v k.ú. Prostějov za kupní cenu ve výši 300.000 Kč. 

 

 

K bodu 15.11 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků p. č. 7653/1 a p. č. 7666/3 oba v k. 

ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

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. 8396: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení, v 

strpění provádění veškerých oprav a běžné údržby kabelového vedení veřejného osvětlení a v strpění vstupu 

oprávněných osob za tímto účelem na částech pozemků p.č. 7653/1 a p.č. 7666/3, oba v k.ú. Prostějov (rozsah 

zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 5779-508/2016 ze dne 19.03.2018), ve vlastnictví 

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

zastoupeného hospodářem se svěřeným majetkem kraje Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Olomouc, Hodolany, Lipenská 753/120, PSČ 779 00, IČ: 709 60 399, ve prospěch 

Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek: 

a) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým 

posudkem č. 5903/2018 ze dne 16.04.2018, tj. ve výši 4.000 Kč, navýšenou o daň z přidané hodnoty podle 

platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

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

spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti 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 5122   0500000000000 5.840 

zvýšení pol. 5122 – podlimitní věcná břemena; úhrada za zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 

7653/1 a p.č. 7666/3, oba v k.ú. Prostějov, a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení 

vkladu služebnosti do katastru nemovitostí  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 006409  5901   0700000707100 5.840 

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova 

 

 

K bodu 15.12 Smlouva o náhradní výsadbě - GasNet, s. r. o. 



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. 8397: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e   

uzavření Smlouvy o náhradní výsadbě mezi Statutárním městem Prostějov a společností GasNet, s.r.o., se 

sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínek dle smlouvy uvedené v příloze 

 

 

K bodu 15.13 Odpis pohledávky - poškozený sloup veřejného osvětlení 

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. 8398: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

odpis pohledávky ve výši 4.626 Kč za společností AMF Reece CR, s.r.o., se sídlem Tovární 837/9c, Prostějov, IČ: 

485 31 106. 

 

 

K bodu 15.14 Informace - přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v I. čtvrtletí 2018 

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. 8399: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech 

projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2018). 

 

 

K bodu 15.15 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil, Mgr. Vojtek, R. Hromadová. 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8400: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 002310 2111   0500000000000 556.006 

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace vodného a stočného  

0000000050 003612 3112   0500000000000 196.084 

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí; 

0000000050 003639 3111   0500000000000 50.394.383 

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků 

0000000050 006409 2329   0500000000000 3.801.700 

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy;  vrácení fin.prostředků uložených v notářské úschově 



- zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 54.948.173 

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15.16 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 -správa a údržba majetku města 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8401: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003122 2132   0500000508031 68.134 

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí; nájemné  GJW - reinvestice 

- snižuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003639 2132   0500000000000 68.134 

snížení pol. 2132 - příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí; nájemné  GJW 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003412 6122   0500546000000 32.550 

snížení pol. 6122 – stroje, přístroje a zařízení; tlaková myčka pro Městské lázně Prostějov 

0000000090 003612 5154   0900000910800 30.000 

snížení pol. 5154 – elektrická energie; DSP – náklady na el.energii v bytových a nebytových prostorách 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003412 5137   0500000000000 32.550 

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; tlaková myčka pro Městské lázně Prostějov  

0000000090 003612 5153   0900000000000 30.000 

zvýšení pol. 5153 – plyn; DSP – přefakturace spotřeby plynu v objektu zámku 

 

 

K bodu 15.17 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8402: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 002219 5169   0900000900900 1.400.000 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb: správa a údržba komunikací; zimní údržba – plužení, posyp 

- snižuje stav rezerv města 



Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace       O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 1.400.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 16.1 Schválení pronájmu PSP č. 200 na sídl. Svobody 3520, pavilon I 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8403: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 č. par. 6169/31, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 na sídl. Svobody – pav. I. č. 3520/6 v Prostějově jedinému zájemci Františku Rysovi, se sídlem Třebovská 

435, 569 43 Jevíčko, IČO 45561621, a to: 

- za účelem provozování opravny oděvů a obuvi 

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

- opravy provede nájemce na vlastní náklady. 

 

 

K bodu 16.2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 251 na ul. Palackého 2 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8404: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 251 o celkové rozloze 322,72 m2 na  Palackého 145/2 v 

Prostějově, č. par. 188, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek: 

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody) 

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou 

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod. 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy  Prostějov, s.r.o., 

Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově. 

 

 

K bodu 16.3 Vyhlášení záměru změny smlouvy v osobě nájemce č. 7/2010 o nájmu PSP č. 104 na ul. Brněnská 40  

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8405: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny smlouvy v osobě nájemce č. 7 2010 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 104 o celkové rozloze 

77,72 m2 v domě na ulici Brněnská 4150/40 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění osoba nájemce 

takto: 

- původní: Ordinace praktického lékaře MUDr. Eva Kopečná, s. r. o., Wolfova 8, 796 01 Prostějov, IČO 

29206006; 

- nový: Ordinace praktického lékaře MUDr. Irena Pachtová, s. r. o., Brněnská 4150/40, 796 01 Prostějov, IČO 

29206006. 

Ostatní podmínky smlouvy č. 7 2010 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 104 zůstávají nezměněny.  

 

 

K bodu 16.4 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 267 na ul. Brněnská 32 



Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8406: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 267 o celkové rozloze 48,90 m2 na  ul. Brněnská 4207/32 v 

Prostějově, č. par. 2566/23, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek: 

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody) 

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou 

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod. 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské 

nám. 176/8 v Prostějově. 

 

 

K bodu 17.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

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. 8407: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

 

byt o velikosti 1+1 na ul. Norská 4244/4, 796 04  Prostějov (s balkonem), č. par. 6078/11, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 - ….. ; 

 

byt o velikosti 2+1 na ul. Palackého 145/2, 796 01  Prostějov (bez balkonu), č. par. 188, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 - ….. ; 

 

 

byt o velikosti 4+1 na nám. T. G. M. 199/22, 796 01  Prostějov (veranda, terasa), č. par. 268/3, k.ú. Prostějov, LV 

č. 10001 - ….. ; 

 

 

K bodu 17.2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8408: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města 

Prostějova s níže uvedeným žadatelem: 

byt o velikosti 0+1 na ul. Finská 4190/9, 796 04 Prostějov (s balkonem, bezbariérový byt), č. par. 6079/26, k.ú. 

Prostějov, LV č. 10001 - ….. ; 

 

(V Sociální a zdravotní komisi byl dne 04.09.2017 doporučen přesun z bytu do bytu ze zdravotních důvodů.) 

 

 

K bodu 16. Závěr 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 105. schůze rady byl vyčerpán a v 15:00 

hod. jednání ukončila. 

 



 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

Prostějov 2. 5. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 

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


