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Počet listů: 3 příloh:       listů příloh: 

 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení ze 107. schůze Rady města Prostějova, konané 23. 5. 2018 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 8452: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 107. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 23. 5. 2018, uvedený na pozvánce; 

p o v ě ř u j e  

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

 

K bodu 2. Směrnice pro zacházení s osobními údaji 

Schváleno usnesení č. 8453: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

Směrnici pro zacházení s osobními údaji dle předloženého návrhu a se změnou dle připomínky v diskusi. 

 

K bodu 3. Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů 

Schváleno usnesení č. 8454: 

Rada města Prostějova 

1) s c h v a l u j e  

usnesení o Určení členů volených orgánů statuárního města ke zpracování osobních údajů 

2) p ř e d k l á d á  

Zastupitelstvu města Prostějova usnesení o Určení členů volených orgánů statuárního města ke zpracování 

osobních údajů 

 

Rada města 

1. s t a n o v u j e , 

že členové Rady města Prostějova, členové komisí Rady města Prostějova a členové pracovních orgánů, které 

ustanovila rada města, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností člena daného orgánu přicházejí 

do styku s osobními údaji, jejichž správcem či zpracovatelem je město: 

a) jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou 

dobu, nejdéle dobu výkonu dané funkce člena orgánu města, 

b) nejsou oprávněni tyto osobní údaje, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, zpřístupňovat jiným 

osobám nebo zveřejňovat, s výjimkou případného vystoupení na jednání příslušného orgánu města, je-li při tom 

zveřejnění daného osobního údaje nezbytné, 

c) musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, a o 

konkrétních bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení daných osobních údajů; 

povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu dané funkce, 

 

2. d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova stanovit členům Zastupitelstva města Prostějova, členům výborů zastupitelstva 

města Prostějova a členům pracovních orgánů, které ustanovilo zastupitelstvo města, oprávnění a povinnosti v 

obdobném rozsahu dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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3. u k l á d á 

a) primátorce města Prostějova předložit Zastupitelstvu města Prostějova návrh v souladu s bodem 2 tohoto 

usnesení, 

odpovídá: RNDr. Alena Rašková, primátorka 

termín: do 11. 6. 2018 

 

b) náměstkům primátorky seznámit členy komisí Rady města Prostějova prostřednictvím jejich předsedů a 

zapisovatelů s bodem 1 tohoto usnesení. 

odpovídá: Ing. Fišer, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil, Bc. 

Smetana 

termín: do 30. 6. 2018 

 

Návrh usnesení Zastupitelstva města Prostějova: 

1. s t a n o v u j e , 

že členové Zastupitelstva města Prostějova, člen Zastupitelstva města Prostějova pověřený řízením 

městské policie, členové výborů Zastupitelstva města Prostějova a členové pracovních orgánů, které 

ustanovilo Zastupitelstvo města Prostějova, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností 

člena daného orgánu přicházejí do styku s osobními údaji, jejichž správcem či zpracovatelem je město: 

a) jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu a po 

nezbytnou dobu, nejdéle po dobu výkonu dané funkce člena orgánu města, 

 

b) nejsou oprávněni tyto osobní údaje, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, zpřístupňovat 

jiným osobám nebo zveřejňovat, s výjimkou případného vystoupení na jednání příslušného orgánu 

města, je-li při tom zveřejnění daného osobního údaje nezbytné, 

 

c) musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích, pokud již nebyly zákonným způsobem 

zveřejněny, a o konkrétních bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

daných osobních údajů; povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu dané funkce, 

 

2. u k l á d á, 

primátorce města seznámit členy výborů Zastupitelstva města Prostějova a členy pracovních orgánů, 

které ustanovilo Zastupitelstvo města Prostějova prostřednictvím jejich předsedů a zapisovatelů 

s bodem 1 tohoto usnesení. 

      odpovídá: RNDr. Alena Rašková, primátorka 

      termín: do 30. 6. 2018 

 

K bodu 4. Žádost o užití znaku města – Východočeské muzeum v Pardubicích 

Schváleno usnesení č. 8455: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

s užitím znaku města Prostějova pro výstavní účely k expozici, která se bude věnovat významnému šlechtickému 

rodu Pernštejnů. Souhlas se uděluje Východočeskému muzeu v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČO: 

14450542, v souladu se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8456: 

Rada města Prostějova  

1) r e v o k u j e 

bod 2) usnesení Rady města Prostějova č. 8444 ze dne 15. 05. 2018, 

2) v y h l a š u j e 

záměr prodeje části pozemku p. č. 6406/1 – orná půda v k. ú. Prostějov o výměře cca 1.100 m2 (přesná výměra 

bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem 

kupní smlouvy, 

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

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

nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně 

sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví 

kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného 
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rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno užívání stavby na předmětném pozemku 

využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

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

pozemku; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí 

správního orgánu, kterým bude povoleno užívání stavby na předmětném pozemku využitelné k 

podnikatelské činnosti kupujícího,  

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

spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 23. 5. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


