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 S00AX02C335Q 

*S00AX02C335Q* 
čj.        PVMU     67657/2018  10 
SpZn.   KP     21/2018  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 1 příloh:       listů příloh: 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení ze 106. schůze Rady města Prostějova, konané 15. 5. 2018 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 8409: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 106. schůze, konané dne 15. 5. 2018, uvedený na pozvánce 

- s rozšířením o materiály: 

4.1 Informace o vyhlášení volných dnů ředitelem Základní školy Jana Železného a stanovisko k 

odlišnosti organizace školního roku 

9. 4 Dotace 2018 – LIPKA, z. s., a Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 

10.12 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov 

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 15. 5. 2018 

Schváleno usnesení č. 8410: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 15. 5. 2018 dle písemného materiálu s tím, že usnesení č. 7708 ze dne 25. 7. 

2017 (jednat s OMV Česká republika, s.r.o. o možnosti vybudování cyklostezky u kruhového objezdu na ul. 

Plumlovská) nebude sledováno jako úkol a podnět povede v evidenci Ing. Václav Lužný, vedoucí oddělení 

rozvoje a investičních záměrů ORI MMPv, který byl jmenován garantem za cyklostezky města Prostějova. 

 

K bodu  3. ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora 

Schváleno usnesení č. 8411: 

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 5021   0140000000000 7 200,00 

(zvýšení pol. 5021 – ostatní osobní výdaje - odměna za práci podle dohod) 

 snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0010 6171 5169   0100000100300 7 200,00 

(snížení pol. 5169 – nákup propagačních služeb) 

 

K bodu  4. Dotace 2018 – zlepšení životního prostředí – celoroční činnost 

Schváleno usnesení č. 8412: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků kapitoly 40 - životní prostředí ve výši 50.000 Kč 

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013  

- na podporu projektu a opatření na zlepšení jakosti vody na VD Plumlov pro rok 2018  
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018; 

 

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

Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013, dle přílohy k písemnému materiálu.  

 

K bodu  4.1 Informace o vyhlášení volných dnů ředitelem Základní školy Jana Železného a stanovisko k 

odlišnosti organizace školního roku 

Schváleno usnesení č. 8413: 

Rada města Prostějova v úloze zřizovatele Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

vyhlášení volných dnů ředitelem Základní školy a mateřské Jana Železného Prostějov J.K. na základní škole na 

dny 27. 6. 2018 – 29. 6. 2018;  

 

II. s o u h l a s í 

s návrhem změny v organizaci školního roku 2017/2018 Základní školy a mateřské školy Jana Železného 

Prostějov na základní škole s tím, že by období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 22. 

června 2018. 

 

K bodu  5.1 Návrh změny organizační struktury Odboru informačních technologií a Odboru kancelář tajemníka 

MMPv 

Schváleno usnesení č. 8414: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e  

s účinností od 1. 6. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru kancelář tajemníka takto: 

ruší 1 pracovní místo v Odboru kancelář tajemníka, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se 

zařazením sekretář, zařazené do přímé podřízenosti vedoucímu Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města 

Prostějova a snižuje celkový počet pracovních míst v Odboru kancelář tajemníka na 16; 

 

II. s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 6. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova v Odboru informačních technologií a zvyšuje celkový počet pracovních míst v Odboru informačních 

technologií na 8, takto:  

 

ruší 1 pracovní místo v oddělení implementace a procesů Odboru informačních technologií, pod které je 

začleněna pracovní pozice projektový a bezpečnostní manažer 

a 

zřizuje 1 nové pracovní místo se zařazením správce informačních technologií, v oddělení implementace a procesů 

Odboru informačních technologií, vykonávané zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou 

 

zřizuje 1 nové pracovní místo v Odboru informačních technologií, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru 

se zařazením sekretář, zařazené do přímé podřízenosti vedoucímu Odboru informačních technologií města 

Magistrátu města Prostějova; 

 
III. s ch v a l u j e  

organizační schéma Odboru kancelář tajemníka a Odboru informačních technologií Magistrátu města 

Prostějova podle předloženého návrhu a pozměňovacího návrhu, a to s účinností od 1. 6. 2018. 

 

K bodu  5.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro 

statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“ - informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatelů 

Schváleno usnesení č. 8415: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle výsledku hodnocení nabídek formou 

elektronické aukce a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 

o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární 

město Prostějov v letech 2019 - 2020“ a pro první část veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie“ vybrala 

jako dodavatele společnost Amper Market a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 

24128376, jejíž nabídka plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace, v elektronické aukci obsahovala 
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nejnižší nabídkovou cenu a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové 

zprávě a dále na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle výsledku hodnocení nabídek 

formou elektronické aukce a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o výběru 

dodavatele v zadávacím řízení „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město 

Prostějov v letech 2019 - 2020“ pro druhou část veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu“ vybrala jako 

dodavatele společnost Pražská plynárenská a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČO: 

60193492, jejíž nabídka plně vyhověla všem podmínkám zadávací dokumentace, v elektronické aukci obsahovala 

nejnižší nabídkovou cenu a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové 

zprávě; 

 

2. zadat první část „Dodávka elektrické energie“ veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a 

zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“ společnosti Amper Market a.s., se sídlem 

Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 24128376 a uzavřít se jmenovanou společností Smlouvy o 

dodávce elektrické energie a dále zadat druhou část „Dodávka zemního plynu“ veřejné zakázky „Centrální 

nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“ společnosti 

Pražská plynárenská a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČO: 60193492 a uzavřít se 

jmenovanou společností Smlouvy o dodávce zemního plynu.  

 

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 u vybraných dodavatelů a v souladu s § 122 odst. 3) zákona, provést kontrolu úplnosti a správnosti 

těchto dokladů a vzorků před uzavřením smluv o dodávce elektrické energie resp. smluv o dodávce zemního 

plynu.  

 

u k l á d á 

1. Odboru správy a údržby majetku města zajistit ve lhůtě dle zákona uzavření smluv o dodávce elektrické 

energie k realizaci první části veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro 

statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“ dodávka el. energie s vybraným dodavatelem Amper Market 

a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 24128376 a dále zajistit ve lhůtě dle zákona 

uzavření smluv o dodávce zemního plynu k realizaci druhé části veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické 

energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2019 - 2020“ dodávka zemního plynu s 

vybraným dodavatelem Pražská plynárenská a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové město, IČO: 

60193492. 

odpovídá: Ing. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM 

k. termín: 30. 6. 2018 

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

zadávacího řízení „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 

2019 - 2020“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 7. 2018 

 

K bodu  6.1 Schválení řádných účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova 

sestavených ke dni 31. 12. 2017 

Schváleno usnesení č. 8416: 

Rada města Prostějova 

1. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, 

IČO 70982821, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 1. 

 

2. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, IČO 

70982945, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 2. 

 

3. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO 47922427, sestavenou 

k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 3. 

 

4. s c h v a l u j e 
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účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČO 47922435, sestavenou k 31. 

12. 2017, která je uvedena v příloze č. 4. 

 

5. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, 

IČO 70287431, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 5. 

 

6. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČO 

47922486, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 6. 

 

7. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, IČO 

47922770, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 7. 

 

8. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČO 

62860500, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 8. 

 

9. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, IČO 

47922494, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 9.  

 

10. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČO 47922303, sestavenou k 

31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 10. 

 

11. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO 47922516, sestavenou k 

31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 11. 

 

12. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, 

IČO 44159960, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 12. 

 

13. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 62859056, 

sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 13. 

 

14. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace, IČO 

47920360, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 14. 

 

15. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, IČO 00402338, 

sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 15. 

 

16. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, 

IČO 00840173, sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 16. 

 

17. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, IČO 00402362, 

sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 17. 

 

18. s c h v a l u j e 

účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, IČO 67008976, 

sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 18. 

 

19. s c h v a l u j e 
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účetní závěrku příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, IČO 05592178, 

sestavenou k 31. 12. 2017, která je uvedena v příloze č. 19. 

 

K bodu  6.2 Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2017 

Schváleno usnesení č. 8417: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova 

a) schválit 

1. účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2017, která je uvedená v 

přílohách č. 1 až 5 písemného materiálu,  

2. celkový výsledek hospodaření ve výši 128.552.593,07 Kč a jeho převedení na účet 432 - Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období; 

b) vzít na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2017. 

 

K bodu  6.3 Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017 

Schváleno usnesení č. 8418: 

Rada města Prostějova 

A. schvaluje 

1. rozdělení výsledků hospodaření dosažených v roce 2017 příspěvkovými organizacemi dle následující tabulky: 

v Kč 

 
 

B. rozhodla 

1. o převodu finančních částek ve sloupci „Odvod na účet zřizovatele“ jednotlivými příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem do rezervních fondů těchto organizací, 

2. o převodu finančních částek dle bodu 1. písm. B jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Prostějovem z rezervních fondů do investičních fondů těchto organizací, 

3. o provedení odvodu finančních částek dle bodu 2. jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací na účet zřizovatele po schválení 

závěrečného účtu statutárního města Prostějova, 

 

C. ukládá 

1. vedoucím odborů MMPv - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Prostějov, zabezpečení úkolů v roce 2018, důsledně realizovat opatření přijatá na základě 

Hlavní 

činnost

Doplňková 

činnost
Celkem

Rezervního 

fondu

Fondu 

odměn

MŠ Prostějov, Smetanova 24 23 440 118,77 13 802 604,90 13 991 006,99 150 604,09 37 798,00 188 402,09 0,00 181 402,09 7 000,00 0,00

MŠ Prostějov, Šárka 4 27 343 465,26 14 573 057,52 14 750 691,00 177 633,48 0,00 177 633,48 0,00 175 633,48 0,00 2 000,00

MŠ Prostějov, Rumunská 23 7 894 575,65 8 119 076,39 8 132 013,00 12 936,61 0,00 12 936,61 0,00 12 936,61 0,00 0,00

MŠ Prostějov, Moravská 30 10 617 631,53 7 800 174,43 7 825 702,86 25 528,43 0,00 25 528,43 0,00 23 006,43 2 360,00 162,00

MŠ Prostějov, Partyzánská 34 35 839 976,11 22 004 828,54 22 201 794,00 196 965,46 0,00 196 965,46 0,00 181 665,46 0,00 15 300,00

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60 63 398 191,43 33 238 046,71 33 370 533,70 14 515,45 117 971,54 132 486,99 0,00 132 486,99 0,00 0,00

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 45 416 224,82 36 291 710,91 36 432 496,87 55 026,32 85 759,64 140 785,96 0,00 88 425,96 10 000,00 42 360,00

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 53 886 270,63 44 790 299,60 45 055 277,89 -16 510,71 281 489,00 264 978,29 0,00 239 978,29 25 000,00 0,00

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 30 865 154,69 30 209 352,20 30 557 087,81 284 367,44 63 368,17 347 735,61 271 903,57 33 001,39 20 000,00 22 830,65

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov 64 876 357,89 56 766 845,37 56 923 270,38 32 931,71 123 493,30 156 425,01 0,00 146 425,01 10 000,00 0,00

ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 58 835 637,70 19 012 470,01 19 044 452,53 4 405,52 27 577,00 31 982,52 0,00 27 576,52 0,00 4 406,00

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 62 876 664,84 45 696 428,58 45 781 912,85 -10 455,01 95 939,28 85 484,27 0,00 44 291,27 15 000,00 26 193,00

RG a ZŠ Prostějov, Studentská ul. 2 51 897 251,54 49 923 514,35 50 135 588,72 67 626,53 144 447,84 212 074,37 0,00 146 793,44 30 000,00 35 280,93

ZUŠ Vl. Ambrose, Prostějov 33 296 343,39 32 924 478,17 33 098 372,08 135 430,66 38 463,25 173 893,91 0,00 138 893,91 35 000,00 0,00

Sportcentrum DDM, Prostějov 99 085 993,48 25 273 834,87 25 667 218,01 232 303,21 161 079,93 393 383,14 0,00 243 383,14 150 000,00 0,00

Městská knihovna Prostějov 15 855 268,63 11 418 887,84 11 506 967,00 88 079,16 0,00 88 079,16 0,00 50 583,16 20 000,00 17 496,00

Městské divadlo v Prostějově 21 403 129,81 13 128 787,46 13 220 698,76 0,00 91 911,30 91 911,30 0,00 91 911,30 0,00 0,00

Jesle, sídl. Svobody, Prostějov 441 474,85 2 727 031,45 2 817 093,00 90 061,55 0,00 90 061,55 0,00 70 061,55 20 000,00 0,00

KINO METRO 70 16 093 795,03 9 310 726,07 9 554 760,70 156 882,23 87 152,40 244 034,63 0,00 214 034,63 30 000,00 0,00

Celkem 1 200 375 681,42 957 079 093,52 480 066 938,15 1 698 332,13 1 356 450,65 3 054 782,78 271 903,57 2 242 490,63 374 360,00 166 028,58

Příspěvková organizace

Výsledek hospodaření Příděl do Odovd na 

účet 

zřizovatele

Aktiva netto a 

pasiva
Náklady celkem Výnosy celkem

Úhrada 

ztráty z 

min.let



Strana 6 z 16 

 

poznatků z rozborů hospodaření za rok 2017 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění 

v průběhu roku 2018, 

2. příslušným vedoucím metodicky řídícího odboru, kontrolovat během roku 2018 oprávněnost prováděných 

úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov 

a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně, dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního 

příspěvku o částku neoprávněného užití, 

3. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou 

ředitele těchto příspěvkových organizací s finančními částkami přídělů do peněžních fondů organizací 

a případnými odvody z investičních fondů na základě rozhodnutí RMP ihned po schválení závěrečného účtu 

statutárního města Prostějova za rok 2017,  

4. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, realizovat příděly 

peněžním fondům organizací a případné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Prostějovem na účet zřizovatele do jednoho týdne po schválení závěrečného účtu 

statutárního města Prostějova za rok 2017, 

 

D. doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova 

I. schválit 

1. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad s tím, že: 

a. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2017 skončilo záporným saldem příjmů 

a výdajů ve výši 15 439 704,75 Kč, 

b. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2017 vykázal oproti 

upravenému rozpočtu k 31. 12. 2017 hodnotu plus 128 491 365,04 Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2017 

byl vykazován v záporné výši 143 931 069,79 Kč),  

2. převod finančních prostředků ze základního běžného účtu  

a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 97 360 583,47 

Kč,  

b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 43 865,00 Kč na základě 

statutu fondu.  

Zůstatky jednotlivých účtů k 31. 12. 2017, včetně základního běžného účtu, jsou uvedeny na straně 32 a 40 

důvodové zprávy, 

3. rozpočtové opatření (odvody příspěvkových organizací z investičního fondu – aktivní finanční vypořádání 

roku 2017), kterým se: 

Zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace 
O hodnotu 

v Kč 

70 3111 2122 1 0700000000000 2 000,00 

70 3111 2122 1 0700000000000 162,00 

70 3111 2122 1 0700000000000 15 300,00 

70 3113 2122 1 0700000000000 42 360,00 

70 3113 2122 1 0700000000000 22 830,65 

70 3113 2122 1 0700000000000 4 406,00 

70 3113 2122 1 0700000000000 26 193,00 

70 3121 2122 1 0700000000000 35 280,93 

70 3314 2122 1 0700000000000 17 496,00 

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Prostějovem z investičních fondů těchto organizací 

 
Zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace 
O hodnotu 

v Kč 

70   8115 1 0700000000000 166 028,58 

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a 
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rozvoje 

 

4. finanční hospodaření – finanční vypořádání – peněžní prostředky tak, jak je uvedeno na straně 38 - 40  

v „Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2017“, 

 

5. rozpočtové opatření aktivního finančního vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím 

Olomouckého kraje (viz strana 38 - 40) kterým se: 

 

Zvyšuje rozpočet příjmů  

  

Kapitola ODPA 
Položk

a 
UZ Organizace 

O hodnotu v 

Kč 
Poznámka 

0000000070 006402 2223  0700000000000 14 390,00 Volba prezidenta ČR 

0000000070 006402 2223  0700000000000 47 353,86 Volby do PS Parlamentu ČR 

0000000070 006402 2223  0700000000000 19 533,55 
Volby do zastupitelstev obcí – 

Držovice 

Aktivní finanční vypořádání roku 2017 se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého 

kraje 

  

 

Zvyšuje stav rezerv města 
 

  

Kapitola ODPA 
Položk

a 
UZ Organizace 

O hodnotu v  

Kč 
Poznámka 

0000000070  8115 000000001 0700000000000 81 277,41 Aktivní vypořádání roku 2017 

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje 

 

6. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2017 na základě usnesení ZMP č. 16237 ze dne 12. 12. 2016 

dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po ukončení 

rozpočtového roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu 

města roku 2017 o částku 21 938 064,99 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na straně 33 - 36, 

7. upravený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2017 na základě provedených rozpočtových 

opatření roku 2017 (viz strana 32 důvodové zprávy), která jsou evidována na Finančním odboru MMPv, 

 

II. vzít na vědomí 

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších 

relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) pro územní samosprávný celek statutární 

město Prostějov za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 auditorskou společností AUDIT TEAM, s.r.o., 

se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc,  

2. aktivní finanční vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém 

objemu 81 277,41 (38 - 40) jako kompenzace výdajů účelových prostředků, které byly dotacemi vykryty 

pouze částečně s nárokem celého krytí (volba prezidenta ČR, volby do PS Parlamentu ČR, volby do 

zastupitelstev obcí - Držovice). Finanční prostředky budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, 

zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (trvalý peněžní fond 

statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací s nárokem úplného krytí 

bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj, 

 

III. uložit 

1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2018 finanční prostředky ze základního běžného účtu  

a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 97 360 583,47 

Kč,  

b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 43 865,00 Kč na základě 

statutu fondu.  
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K bodu  6.4 Dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření 

objektu Národního domu z důvodu opravy 

Schváleno usnesení č. 8419: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši 

2.300.000 Kč NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s., Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov, IČO 255 76 313, 

při dodržení následujících podmínek: 

- dotace je účelově vázána na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření objektu Národního 

domu z důvodu opravy. Jedná se o provozní ztrátu ve výši rozdílu mezi náklady vzniklými v době 

uzavření objektu Národního domu, zaúčtovanými na syntetických účtech číslo 521, 524, 525, 527, 528 

(mzdovými náklady), 502, 503 (náklady na spotřebu energií), 501 (náklady na spotřebu materiálu) a 518 

(ostatní služby) a veškerými výnosy vzniklými a zaúčtovanými v době uzavření objektu Národního 

domu, 

- příjemce je povinen dotaci použít v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 31. 12. 2018 na úhradu 

nákladů, které mu vznikly v období od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018, 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace, 

- příjemce je povinen odevzdat poskytovateli vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2019, 

- příjemce zveřejní informaci o poskytnutí dotace tímto způsobem: umístění informační tabule se 

znakem statutárního města Prostějova a textem: „Akce je realizována za finanční účasti statutárního 

města Prostějova“ na veřejně přístupném místě a informace na webových stránkách žadatele,  

- splnění tohoto závazku prokáže takto: fotodokumentací,  

 

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

NÁRODNÍM DOMEM Prostějov o.p.s., Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov,IČO 255 76 313 dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 1 písemného materiálu, 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 002510 5221  1 0700000000000 2.300.000 

 (zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 2.300.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  6.5 ROZOP kapitoly 70 – Finanční (převod finančních prostředků osadního výboru Čechovice-

Domamyslice-Krasice do FRR) 

Schváleno usnesení č. 8420: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 6409 5901   0700000000000 1 304 479,90 

 Snížení pol. 5901 – nespecifické rezervy  - OV Čechovice, Domamyslice, Krasice (participace) 

- zvyšuje stav rezerv města  

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 1 304 479,90 

 Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  6.6 ROZOP kapitoly 70 – Finanční (stravovací poukázky) 

Schváleno usnesení č. 8421: 

Rada města Prostějova   

1) s o u h l a s í 

s navýšením stravovacích poukázek dle varianty č. 2, uvedené v důvodové zprávě, 
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2) 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 

0011 006171 5169   0110000000000 351.000,- 

zvýšení pol. 5169 – úhrady stravovacích poukázek  

0071 006171 5169   0710000710060 156.000,- 

zvýšení pol. 5169 – úhrady stravovacích poukázek  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000707100 507.000,- 

Rezerva RMP pro ROZOP 

 

K bodu  7.1 Souhlas s napojením objektu budovy MP, Vápenice 2954/25 a Vápenice 2950/27, Prostějov na 

optické kabelové vedení 

Schváleno usnesení č. 8422: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

napojení objektu budovy MP, Vápenice 2954/25 a Vápenice 2950/27, Prostějov na optické kabelové vedení 

komunikační sítě společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o., Barákova 5, 796 01, Prostějov, IČO: 49977831, na 

základě souhlasu s napojením objektu na optické kabelové vedení,  

p o v ě ř u j e 

RNDr. Alenou Raškovou, primátorku města Prostějova, podpisem souhlasu. 

 

K bodu  7.2 Schválení platnosti nové Bezpečnostní politiky ISVS statutárního města Prostějova, jejíž součástí je 

Provozní řád IS 

Schváleno usnesení č. 8423: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

vydání nové verze Bezpečnostní politiky ISVS Statutárního města Prostějova jejíž součástí je nový Provozní řád 

IS. 

 

K bodu  7.3 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 

Schváleno usnesení č. 8424: 

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 

15 6171 6111   0150355000000 3 800 000,- 

Programové vybavení – Bezpečnost počítačové sítě 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 6125   0150355000000 1 200 000,- 

Výpočetní technika – Bezpečnost počítačové sítě 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 6125   0150351000000 5 000 000,- 

Výpočetní technika – Výzva č. 10 - Kybernetická bezpečnost 

 

K bodu  8.1 Dotace 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (Domov pro seniory Jesenec) 

Schváleno usnesení č. 8425: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

kapitole 70 – finanční ve výši 15.000 Kč Domovu pro seniory Jesenec, příspěvkové organizaci, Jesenec č.p. 1, 

Jesenec, IČO 711 97 702 
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- na volnočasové aktivity pro uživatele Domova a provoz Domova – kulturní akce, výlety, terapie se zvířaty 

(krmení, potřeby, canisterapie), sportovní hry, pracovní terapie a pomůcky pro aktivizaci, náklady na chod 

organizace (hygienický materiál, dezinfekční prostředky, energie, revize, školení); 

- 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 (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Domovem pro seniory Jesenec, příspěvkovou organizací, Jesenec č.p. 

1, Jesenec, IČO 711 97 702 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4350 5339   0210000000000 15.000 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Domov pro seniory Jesenec 

– volnočasové aktivity pro uživatele Domova a provoz Domova) 

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  8.2 Dotace 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (Mateřské centrum Prostějov, z.s.) 

Schváleno usnesení č. 8426: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

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

kapitole 70 – finanční ve výši 150.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, 

IČO 686 85 017 

- na dofinancování provozu Mateřského centra Cipísek – vybavení, provozní a programový materiál, nájemné a 

energie, ostatní služby, osobní náklady; 

- jedná se o jednorázovou mimořádnou finanční výpomoc (dotaci z rozpočtu města Prostějova) z důvodu 

neočekávaného zkrácení podílu dotace na provoz ze strany MPSV ČR pro rok 2018;  

- 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 (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Mateřským centrem Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, 

IČO 686 85 017 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se¨ 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4339 5222   0210000000000 150.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Mateřské centrum Prostějov – dofinancování 

provozu Mateřského centra Cipísek) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 150.000  

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

 

K bodu  8.3 Dotace 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (nedoporučená) 

Schváleno usnesení č. 8427: 

Rada města Prostějova  

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 12.120 Kč Sociálním službám města 

Kroměříže, příspěvkové organizaci, Riegrovo náměstí 159/15, Kroměříž, IČO 711 93 430 na sociální službu 

Domova pro seniory Vážany – mzdové náklady; 

- důvod: uživatelka sociální služby není občankou města Prostějova. 
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K bodu  8.4 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní - celoroční činnost (nedoporučená) 

Schváleno usnesení č. 8428: 

Rada města Prostějova  

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 200.000 Kč ústavu Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 301/20, Olomouc, IČO 048 71 243 na 

mobilní specializovanou paliativní péči – zajištění chodu zdravotní péče mobilního hospice – mzdové prostředky 

dospělého lékařského týmu a mzdové prostředky dospělého sesterského týmu; 

- důvod: tato péče je zajištěna úhradami od zdravotních pojišťoven. 

 

K bodu  9.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (MŠ Raisova – PD, havarijní stav kotelny) 

Schváleno usnesení č. 8429: 

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 3111 6121   0600000600330 150 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - MŠ Raisova 6 – rekonstrukce plynové kotelny – PD (havarijní 

stav) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707600 150 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva na havarijní situace 

 

K bodu  9.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce tribunky na velodromu - PD 

Schváleno usnesení č. 8430: 

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 3412 6121   0600620000000 200 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce tribunky na velodromu – projektová dokumentace 

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

Schváleno usnesení č. 8431: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3612 6121   0600612000000 163 000 

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

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 163 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva RMP 

 

K bodu  9.4 Dotace 2018 - LIPKA, z. s., a Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.    

Schváleno usnesení č. 8432: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova  
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1. ve výši 50.000,-- Kč spolku LIPKA, z. s., se sídlem Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov, IČ 440 53 991 na úhradu 

rozdílu mezi skutečnými náklady na rekonstrukci kotelny po požáru v lednu 2018 a úhradou od pojišťovny v 

objektu budovy Tetín 1; 

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

dotace odevzdat do 15. 12. 2018; 

 

2. ve výši 50.000,-- Kč  společnosti Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s., se sídlem 

Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov, IČ 253 42 924  na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady na rekonstrukci 

kotelny po požáru v lednu 2018 a úhradou od pojišťovny v objektu budovy Tetín 1; 

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

dotace odevzdat do 15. 12. 2018; 

 

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

a příjemcem (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. LIPKA, z. s., se sídlem Tetín 1506/1,  796 01 Prostějov, IČ 440 53 991 

2. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s, IČ 253 42 924  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 4359 5222   0600000000000 50 000 

 zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům -  LIPKA, z. s. 

 0060 3124 5221   0600000000000 50 000 

 zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - Střední škola, základní 

škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 006409 5909   0700000708000 100 000 

 (snížení položky 5909 – dotace nerozdělené) 

 

K bodu 10. 1 Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 5738/13 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8433: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5738/13 – ostatní plocha v k.ú. 

Prostějov o výměře cca 38 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), 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 Střední školu designu a módy, Prostějov, příspěvkovou organizaci, 

se sídlem Prostějov, Vápenice 2986/1, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 061, do vlastnictví Statutárního města Prostějova 

za následujících podmínek: 

a) darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým 

bude umožněno užívání stavby „Středisko mládeže kopané – přestavba části garáže na šatnu se zázemím“; do 

uzavření darovací smlouvy budou vzájemné vztahy mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem 

Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí darovací smlouvě, 

b) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 

 

K bodu 10. 2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 1642/2 a části pozemku p. č. 1643, oba v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8434: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje pozemku p.č. 1642/2 – ostatní plocha o výměře 16 m2 a části pozemku p.č. 1643 – ostatní plocha o 

výměře cca 220 m2, oba v k.ú. Prostějov, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ….. , o prodej pozemku p.č. 1642/2 – ostatní plocha o výměře 

16 m2 a části pozemku p.č. 1643 – ostatní plocha o výměře cca 220 m2, oba v k.ú. Prostějov, 
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u k l á d á 

Odboru územního plánování a památkové péče ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic zadat zpracování 

územní studie oblasti křižovatky ulic Vodní, Mlýnská, Na hrázi a Šmeralova. 

      odpovídá: Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí OÚPPP 

      k. termín: 30. 6. 2018 

 

K bodu 10. 3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6559/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8435: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 6559/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.400 m2, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, 

Brněnská 4240/108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, o prodej části pozemku p.č. 6559/1 – orná půda v k.ú. Prostějov 

o výměře cca 2.400 m2. 

 

K bodu 10. 4 Výkup dvou částí pozemku p. č. 5954/2 v k. ú. Prostějov v rámci stavby Silnice II/366 Prostějov – 

přeložka silnice 

Schváleno usnesení č. 8436: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu výkup dvou částí 

pozemku p.č. 5954/2 v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 673 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování 

geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících 

podmínek: 

a) kupní cena bude stanovena ve výši 600 Kč/m2, tj. celkem cca 403.800 Kč, 

b) náklady na zpracování geometrického plánu uhradí Olomoucký kraj, veškeré ostatní náklady spojené s 

uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 

 

K bodu 10. 5 Výkup pozemku p. č. 249/3 v k. ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 8437: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova  

schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 

1. výkup pozemku p.č. 249/3 – orná půda o výměře 4.742 m2 v k.ú. Žešov od vlastníka tohoto pozemku do 

vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 370 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 1.754.540 Kč 

včetně DPH, za následujících podmínek: 

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

nemovitostí, 

b) 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 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 1.755.540 

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 249/3 v k.ú. Žešov (kupní cena 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 1.755.540 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 10. 6 Výkup částí pozemků p. č. st. 166/2 a p. č. 227 oba v k. ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 8438: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  
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Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu výkup částí 

pozemků p.č. st. 166/2 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 227 – zahrada, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře 

cca 2 m2 (přesná výměra pozemků bude známa po zpracování geometrického plánu) od spoluvlastníků těchto 

pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v celkové výši 7.000 Kč za následujících 

podmínek: 

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

nemovitostí, 

b) kupní smlouva bude uzavřena do 6 měsíců po geometrickém zaměření posunu stavební čáry a rozšíření 

veřejného prostranství na předmětných pozemcích a po zrušení věcného břemene užívání váznoucího na 

předmětných pozemcích; do té doby budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a 

spoluvlastníky pozemků p.č. st. 166/2 a p.č. 227, oba v k.ú. Vrahovice, ošetřeny budoucí kupní smlouvou,  

c) náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 

 

K bodu 10. 7 Zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 7737/4 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8439: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

v souvislosti s investiční akcí Statutárního města Prostějova „Rekonstrukce ulice Plumlovská v Prostějově“ 

zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na části pozemku Statutárního 

města Prostějova p.č. 7737/4 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování 

geometrického plánu) a v právu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti GasNet, 

s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, Klíše, PSČ 400 01, IČ: 272 95 567, za následujících podmínek:  

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení plynárenského zařízení a jeho ochranného 

pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, 

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s  podáním návrhu na 

povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov, 

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude formou dodatku ke smlouvě rozšířena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2018/50/077 ze dne 22.03.2018 uzavřená mezi Statutárním městem 

Prostějovem a společností GasNet, s.r.o., přičemž výše jednorázové úplaty za zřízení služebnosti dle Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2018/50/077 ze dne 22.03.2018 zůstane nezměněna, tj. bude činit 

celkem 500 Kč navýšených o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

K bodu 10. 8 Zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 7936 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8440: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

zřízení služebnosti spočívající v právu umístit a provozovat energetické vedení včetně jeho ochranného pásma na 

části pozemku Statutárního města Prostějova p.č. 7936 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po 

vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, PSČ 370 01, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek: 

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu energetického vedení a jeho ochranného pásma 

dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč navýšenou o daň z přidané 

hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na 

povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,  

d) do zaměření služebnosti geometrickým plánem bude mezi Statutárním městem Prostějovem a společností 

E.ON Distribuce, a.s., uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

 

K bodu 10. 9 Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 

Schváleno usnesení č. 8441: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB v oblasti nakládání s odpady – „zajištění 

komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, 
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využití vytříděných složek komunálního odpadu a správu sběrných dvorů ve městě Prostějov“ ze dne 04.10.2016 

mezi Statutárním městem Prostějovem a společností FCC Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 

Prostějov, IČ: 262 24 178, za podmínek dle dodatku uvedeného v příloze písemného materiálu. 

 

K bodu 10.10 Prominutí smluvní pokuty za porušení závazku ze Smlouvy o bezúplatném převodu č. 2012/50/402 

z 28. 11. 2012 

Schváleno usnesení č. 8442: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Fondu ohrožených dětí, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 

1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277, prominutí části smluvní pokuty za porušení závazku využívat pozemky st. 

p.č. 110, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově), p.č. 1 a p.č. 3/1, vše 

v k.ú. Krasice, po dobu minimálně 20 let výhradně pro účely činnosti sdružení Fond ohrožených dětí v souladu 

se stanovami tohoto sdružení vyplývající z ujednání čl. IV odst. 2 Smlouvy o bezúplatném převodu č. 2012/50/402 

ze dne 28. 11. 2012 ve výši 450.000 Kč. 

 

K bodu 10.11 Žádost o náhradu škody a přehodnocení odmítnutí odpovědnosti - …..  

Schváleno usnesení č. 8443: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e 

odškodnění ….., v souvislosti s pádem na chodníku na ul. Plumlovská v Prostějově dne 17.12.2017. 

 

K bodu 10.12 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6406/1 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8444: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.300 m2, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, 

Brněnská 4240/108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, o prodej části pozemku p.č. 6406/1 – orná půda v k.ú. Prostějov 

o výměře cca 1.300 m2. 

 

K bodu 11.1 Schválení pronájmu PSP č. 221 na ul. Školní - BAŠTA č. 49 

Schváleno usnesení č. 8445: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 221 o celkové rozloze 150 m2 č. par. 293, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

na Školní – BAŠTA 9002/49 v Prostějově jedinému zájemci fě Alcohol Exclusive s.r.o., se sídlem Pražáková 

1008/69, 639 000 Brno - Štýřice, IČO 070 74 662, a to: 

- za účelem provozování Kavárny a koktejl baru s poslechem společenské hudby 

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

- opravy provede nájemce na vlastní náklady. 

 

K bodu 11.2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 237 na ul. Vrahovická 83 

Schváleno usnesení č. 8446: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 237 o celkové rozloze 7,97 m2 na  Vrahovická 329/83 v 

Prostějově, č. par. st. 1082, 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 11.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 820 na nám. T. G. Masaryka 11 

Schváleno usnesení č. 8447: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 
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záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 820 o celkové rozloze 72,26 m2 na  nám.     T. G. Masaryka 

121/11 v Prostějově, č. par. st. 164, 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 11.4 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše 1. SK 

Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8448: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 19.4. 2016 -  pronájem fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově. Tímto 

vyhlášeným záměrem se mění platnost smlouvy – prodlužuje se doba trvání platnosti smlouvy formou Dodatku 

č. 2 takto: 

- původní: na dobu určitou, do 30. 06. 2018; 

- nová: formou Dodatku č. 2 se prodlužuje na dobu určitou, do 30. 06. 2019. 

Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu ze dne 19. 4. 2016 o nájmu fotbalového areálu E. Beneše zůstávají 

nezměněny. 

 

K bodu 11.5 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše TJ Haná 

Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8449: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 19.4. 2016 -  pronájem fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově. Tímto 

vyhlášeným záměrem se mění platnost smlouvy – prodlužuje se doba trvání platnosti smlouvy formou Dodatku 

č. 2 takto: 

- původní: na dobu určitou, do 30. 06. 2018; 

- nová: formou Dodatku č. 2 se prodlužuje na dobu určitou, do 30. 06. 2019. 

Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu ze dne 19. 4. 2016 o nájmu fotbalového areálu E. Beneše zůstávají 

nezměněny. 

 

K bodu 12.1 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS 

Schváleno usnesení č. 8450: 

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 2+1 na Brněnská 4151/42, 796 01 Prostějov (49 m2, s balkonem), č. par. 2566/15, k.ú. Prostějov, 

LV č. 10001 

- ….. 

(v bytě bude bydlet s …..). 

 

K bodu 12.2 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 

Schváleno usnesení č. 8451: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

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

byt o velikosti 1+1 na ul. Norská 4224/3, 796 01  Prostějov (s balkonem), č. par. 6079/28, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

- …... 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

Prostějov 15. 5. 2018  Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


