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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Usnesení ze 108. schůze Rady města Prostějova, konané 29. 5. 2018
K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 8457:
Rada města Prostějova
schvaluje
program své 108. schůze, konané dne 29. 5. 2018, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:
6.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019“ - návrh na
provedení jednacího řízení bez uveřejnění
6.6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2018/2019“
- návrh na provedení jednacího řízení bez uveřejnění
6.7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně
2018/2019“ - návrh na provedení jednacího řízení bez uveřejnění
6.8 Zadávací řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019“ - návrh na
provedení jednacího řízení bez uveřejnění
8.18.1 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole
a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 – vybavení nového pavilonu mateřské školy)
8.21 Souhlas zřizovatele se zapojením mateřských, základních škol a základní umělecké školy do
projektu Místní akční plán ve vzdělávání II
10.17 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - havarijní stav sociálního zařízení)
10.18 Dotace 2018 - SKC Prostějov, z. s.
10.19 Dotace 2018 - TJ Sokol I Prostějov
10.20 Návrh Pernštýnského náměstí včetně řešení vodních prvků - prezentace díla a informace o dalším
postupu
pověřuje
Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.
K bodu 2. Příprava zasedání zastupitelstva města
Schváleno usnesení č. 8458:
Rada města Prostějova
schvaluje
rámcový návrh programu 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 11. 6. 2018 v jednací
místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.
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K bodu 3. Záležitosti komisí rady – doporučení Komise životního prostředí z 21. 5. 2018 a doporučení Komise
pro bezpečnost a prevenci kriminality z 16. 5. 2018
Schváleno usnesení č. 8459:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
1. doporučení Komise životního prostředí z 21. 5. 2018,
2. doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 16. 5. 2018.
K bodu 4. Udělení výjimky z OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Schváleno usnesení č. 8460:
Rada města Prostějova
uděluje
podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku pro Národní dům Prostějov o. p. s. IČ:
25576313, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov pro náhradní provoz zahrádky v době od 1. 6. – 21. 9. 2018 od 10.00 22.00 hodin na nám. T. G. Masaryka.
K bodu 5. Pokyny pro kontrolu hospodaření za I. pololetí 2018
Schváleno usnesení č. 8461:
Rada města Prostějova
schvaluje
Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených a
založených právnických osob k 30. 6. 2018.
K bodu 6.1 Návrh změny organizačního řádu k 1. 6. 2018 – převod kapitoly 71 z OKT na OŠKS
Schváleno usnesení č. 8462:
Rada města Prostějova
schvaluje
změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 6. 2018, a to tak, že
1) v části Třetí upravující činnost Odboru kancelář tajemníka
a) v Dílu 2 v článku 32 Vedoucí odboru – manažer kvality se vypouští v písm. g) text „a kapitoly 71 – Sociální
fond“ a dále se vypouští písm. h) je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole
71 - Sociální fond rozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných
zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení
právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a
Zastupitelstvu města Prostějova,
- v Dílu 4 v článku 35 Vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů se nově doplňuje písm. j) a k) tohoto znění:
j) v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s
prostředky kapitoly 14 (ostatní platy-refundace platů poslanců a ostatní refundace,
k) v oblasti rozpočtu města vykonává funkci kompetenta pro kapitolu 14,
a stávající písm. j), k), l), m), n), o), p) se nově přejmenovávají na l), m), n), o), p), q), r).
- v Dílu 4 v článku 36 odst. 2 Oddělení řízení lidských zdrojů v oblasti personálního řízení a vzdělávání
zaměstnanců se nově doplňuje písm. k) v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady
pro čerpání a kontrolu nakládání s prostředky kapitoly 14 (služby školení a vzdělávání), kontroluje věcnou a
formální správnost,
- v Dílu 6 v článku 39 Samostatné pracoviště Asistent tajemníka se v písm. f) vypouští text „a právníka města, a
právníkem města“ a dále se vypouští písm.
t) v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s
prostředky kapitoly 14 (služby školení a vzdělávání), kontroluje věcnou a formální správnost,
u) v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s
prostředky kapitoly 14 (ostatní platy-refundace platů poslanců a ostatní refundace),
v) v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s
prostředky kapitoly 71, kontroluje věcnou a formální správnost,
w) v oblasti rozpočtu města vykonává funkci kompetenta pro kapitoly 14 a 71,
a stávající písm. x) se nově přejmenovává na písm. t).
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2) v části Třetí upravující činnost Odboru školství, kultury a sportu
- v Dílu 2 Vedoucí odboru se v článku 96 nově doplňuje písm. c) plní funkci správce kapitoly a je příkazcem
operací v rozsahu kapitoly 71 – Sociální fond rozpočtu města Prostějova,
a nově doplňuje písm. e) je oprávněn v rozsahu částí rozpočtu města Prostějova schválených v kapitole 71 Sociální fond rozpočtu města Prostějova plnit úkoly zadavatele a uzavírat smlouvy na realizaci veřejných
zakázek malého rozsahu do výše hodnoty plnění 400.000 Kč bez DPH, činit právní úkony ke změně a ukončení
právních vztahů z těchto smluv vyplývajících, s výjimkou právních úkonů vyhrazených Radě města Prostějova a
Zastupitelstvu města Prostějova,
a stávající písm. c), d), e), f), g) se nově přejmenovávají na písm. d), e), f), g), h) i).
- v Dílu 3 v článku 98 se nově doplňují písm. t), u) tohoto znění:
t) v oblasti rozpočtu města připravuje písemné příkazy a další podklady pro čerpání a kontrolu nakládání s
prostředky kapitoly 71 – Sociální fond, kontroluje věcnou a formální správnost,
u) v oblasti rozpočtu města vykonává funkci kompetenta pro kapitolu 71.
K bodu 6.2 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond (sociální fond v souvislosti se změnami organizační struktury v
roce 2018)
Schváleno usnesení č. 8463:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
1. Zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000071
6171
5169
0710000710060
32.400,-Stravování – navýšení položky na stravování pro 8 nových zaměstnanců
0000000071
6171
5499
0710000710080
24.000,-Penzijní připojištění zaměstnanců – navýšení položky na penzijní připojištění pro 8 nových zaměstnanců
0000000071
6171
5499
0710000710010
12.000,-Rekreace zaměstnanců – navýšení položky rekreace pro 8 nových zaměstnanců
2. Snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
6409
5901
0700000707100
68.400,-Snížení rezervy RMP pro ROZOP
K bodu 6.3 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond (převod zůstatku sociálního fondu)
Schváleno usnesení č. 8464:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0071
006171
5499
0710000710050
324.377,Zvýšení položky „Kultura, tělovýchova a sport“ - zapojení zůstatku sociálního fondu z roku 2017
- snižuje stav sociálního fondu
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0071
8115
0710000000000
324.377,Snížení prostředků sociálního fondu – převod zůstatku sociálního fondu z roku 2017
K bodu 6.4 ROZOP kapitoly 14 – kancelář tajemníka
Schváleno usnesení č. 8465:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA

Pol

ZP

UZ
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Organizace

O hodnotu v Kč

0000000014
6112
5179
0000000014
6171
5179
Navýšení příspěvku na ošacení - 277 zaměstnanců + 6 zastupitelů
0000000014
6112
5031
0000000014
6171
5031
Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti
0000000014
6112
5032
0000000014
6171
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
0000000014
6112
5038
0000000014
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0000000070
6409
5901
Snížení rezervy RMP pro ROZOP

0140000000000
0140000000000

12.000,-554.000,--

0140000000000
0140000000000

3.000,-138.500,--

0140000000000
0140000000000

1.100,-50.000,--

0140000000000
0140000000000

100,-2.300,--

Organizace
0700000707100

O hodnotu v Kč
761.000,--

K bodu 6.5 Zadávací řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019“ - návrh na
provedení jednacího řízení bez uveřejnění
Schváleno usnesení č. 8466:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. provedení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s
názvem „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších
aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019“ v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon);
2. Výzvu k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění a návrh Smlouvy o propagaci mezi
společností 1. SK Prostějov z.s., a statutárním městem Prostějov a dále Odůvodnění použití jednacího řízení bez
uveřejnění dle návrhu předloženého v příloze tohoto materiálu;
3. oslovení jediného vybraného dodavatele:
1. SK Prostějov z.s.,
se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov,
IČ: 266 21 916, DIČ: CZ26621916,
v předmětném jednacím řízení bez uveřejnění;
4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář
tajemníka Magistrátu města Prostějova a složení skupiny pro jednání s vybraným dodavatelem a posouzení
nabídky v počtu nejméně tří osob v souladu s § 42 zákona; složení skupiny pro posouzení nabídky je jmenovitě
uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 5. 2018.
ukládá
1. Odboru kancelář primátora zajistit po posouzení a odsouhlasení nabídky pověřenou skupinou sjednání
Smlouvy o propagaci pro statutární město Prostějova v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit
klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019;
odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP
k. termín: 22. 6. 2018
2. Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné
zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších
aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019“ s použitím výše zmíněné Výzvy k jednání a podání nabídky a
vzoru Smlouvy o propagaci.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT
k. termín: 30. 6. 2018

Strana 4 z 27

pověřuje
určenou skupinu zástupců zadavatele posouzením a odsouhlasením nabídky spolku 1. SK Prostějov z.s., podané
v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání
A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019“.
K bodu 6.6 Zadávací řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2018/2019“ - návrh na
provedení jednacího řízení bez uveřejnění
Schváleno usnesení č. 8467:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e:
1. provedení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s
názvem „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a
dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2018/2019“ v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon);
2. Výzvu k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění a návrh Smlouvy o propagaci mezi
společností BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o. a statutárním městem Prostějov a dále Odůvodnění použití
jednacího řízení bez uveřejnění dle návrhu předloženého v příloze tohoto materiálu;
3. oslovení jediného vybraného dodavatele:
BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o.,
se sídlem Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc,
IČ: 063 74 581, DIČ: 06374581,
v předmětném jednacím řízení bez uveřejnění;
4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář
tajemníka Magistrátu města Prostějova a složení skupiny pro jednání s vybraným dodavatelem a posouzení
nabídky v počtu nejméně tří osob v souladu s § 42 zákona; složení skupiny pro posouzení nabídky je jmenovitě
uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 5. 2018.
u k l á d á:
1. Odboru kancelář primátora zajistit po posouzení a odsouhlasení nabídky pověřenou skupinou sjednání
Smlouvy o propagaci pro statutární město Prostějova v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších
aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2018/2019;
odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP
k. termín: 22. 6. 2018
2. Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné
zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a
dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2018/2019“ s použitím výše zmíněné Výzvy k jednání a podání
nabídky a vzoru Smlouvy o propagaci.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT
k. termín: 30. 6. 2018
p o v ě ř u j e:
určenou skupinu zástupců zadavatele posouzením a odsouhlasením nabídky společnosti BK OLOMOUCKO
SPORT s.r.o., podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační služby pro statutární město Prostějov v
rámci basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2018/2019“.
K bodu 6.7 Zadávací řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně
2018/2019“ - návrh na provedení jednacího řízení bez uveřejnění
Schváleno usnesení č. 8468:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e:
1. provedení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s
názvem „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších
aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2018/2019“ v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. c)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon);
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2. Výzvu k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění a návrh Smlouvy o propagaci mezi LHK
Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. a statutárním městem Prostějov a dále Odůvodnění použití jednacího řízení bez
uveřejnění dle návrhu předloženého v příloze tohoto materiálu;
3. oslovení jediného vybraného dodavatele:
LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.,
se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov,
IČ: 289 31 181,
v předmětném jednacím řízení bez uveřejnění;
4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář
tajemníka Magistrátu města Prostějova a složení skupiny pro jednání s vybraným dodavatelem a posouzení
nabídky v počtu nejméně tří osob v souladu s § 42 zákona; složení skupiny pro posouzení nabídky je jmenovitě
uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 5. 2018.
u k l á d á:
1. Odboru kancelář primátora zajistit po posouzení a odsouhlasení nabídky pověřenou skupinou sjednání
Smlouvy o propagaci pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit
klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2018/2019;
odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP
k. termín: 22. 6. 2018
2. Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné
zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších
aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2018/2019“ s použitím výše zmíněné Výzvy
k jednání a podání nabídky a vzoru Smlouvy o reklamě.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT
k. termín: 30. 6. 2018
p o v ě ř u j e:
určenou skupinu zástupců zadavatele posouzením a odsouhlasením nabídky společnosti LHK Jestřábi
Prostějova A-team s.r.o., podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační služby pro statutární město
Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
v sezóně 2018/2019“.
K bodu 6.8 Zadávací řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019“ - návrh na provedení
jednacího řízení bez uveřejnění
Schváleno usnesení č. 8469:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e:
1. provedení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s
názvem „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších
aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019“ v souladu s ust. § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon);
2. Výzvu k jednání a podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění a návrh Smlouvy o propagaci mezi
společností Prostějovský volejbal s.r.o. a statutárním městem Prostějov a dále Odůvodnění použití jednacího
řízení bez uveřejnění dle návrhu předloženého v příloze tohoto materiálu;
3. oslovení jediného vybraného dodavatele:
Prostějovský volejbal s.r.o.,
se sídlem Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov,
IČ: 291 92 277,
v předmětném jednacím řízení bez uveřejnění;
4. provedení administrace této veřejné zakázky prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář
tajemníka Magistrátu města Prostějova a složení skupiny pro jednání s vybraným dodavatelem a posouzení
nabídky v počtu nejméně tří osob v souladu s § 42 zákona; složení skupiny pro posouzení nabídky je jmenovitě
uvedeno v zápise ze schůze Rady města Prostějova ze dne 29. 5. 2018.
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u k l á d á:
1. Odboru kancelář primátora zajistit po posouzení a odsouhlasení nabídky pověřenou skupinou sjednání
Smlouvy o propagaci pro statutární město Prostějova v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit
klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019;
odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP
k. termín: 22. 6. 2018
2. Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci veřejné
zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších
aktivit klubu VK Prostějov sezóně 2018/2019“ s použitím výše zmíněné Výzvy k jednání a podání nabídky a
vzoru Smlouvy o propagaci.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT
k. termín: 30. 6. 2018
p o v ě ř u j e:
určenou skupinu zástupců zadavatele posouzením a odsouhlasením nabídky společnosti Prostějovský volejbal
s.r.o., podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci
volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov sezóně 2018/2019“.
K bodu 7.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-18-21-31 (Sdružení SEDMIKRÁSKA)
Schváleno usnesení č. 8470:
Rada města Prostějova
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě (OSV/18/21/31) o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova Sdružení
rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, z. s.,
Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178, který se týká rozšíření účelu užití dotace o telefon,
internet, kancelářské potřeby a provoz webových stránek dle přílohy písemného materiálu.
K bodu 7.2 Přijetí investiční dotace z rozpočtu OlK z Dotačního programu pro sociální oblast 2018
Schváleno usnesení č. 8471:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) přijetí investiční dotace od Olomouckého kraje z Dotačního programu pro sociální oblast 2018, dotačního
titulu Podpora prevence kriminality ve výši 100.000 Kč na částečnou úhradu nákladů projektu „Prostějov –
Modernizace vybavení a propojení pracoviště Policie ČR a operačního střediska MKDS Městské policie
Prostějov“ v rámci projektů prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2018;
b) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a
statutárním městem Prostějov (jako příjemcem) ve výši 100.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s
realizací projektu „Prostějov – Modernizace vybavení a propojení pracoviště Policie ČR a operačního střediska
MKDS Městské policie Prostějov“.
K bodu 8. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě 2-18 - SK Prostějov 1913, spolek
Schváleno usnesení č. 8472:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (OŠKS/Cás/2–18) ze dne 4. 4. 2018 organizaci SK Prostějov 1913,
spolku, Západní 79/21, IČO 053 20 038, kterým se doplňuje čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. o znění:
Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout příjemci z rozpočtu statutárního města Prostějova (dále jen „město
Prostějov“) na rok 2018 dotaci na dokrytí finančních prostředků na činnost mládežnického hokeje SK Prostějov
1913, spolku ve výši 1.500.000,-- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých (dále jen ”dotace”) za
podmínek uvedených v čl. III. smlouvy o poskytnutí dotace (OŠKS/Cás/2–18) ze dne 4. 4. 2018.
b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/2–18 ze dne 4. 4. 2018 (dle vzoru v příloze)
mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem SK Prostějov 1913, spolkem, Západní
79/21, IČO 053 20 038
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c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5222
1
0200000000000
1.500.000,-(zvýšení položky 5222 – SK Prostějov 1913, spolek – dokrytí finančních prostředků na činnost
mládežnických hokejových družstev)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
1.500.000,-(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 8. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě 5-18 - VK Prostějov, spolek
Schváleno usnesení č. 8473:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (OŠKS/Cás/5–18) ze dne 4. 4. 2018 organizaci VK Prostějov,
spolku, Za Kosteleckou 4161/49, IČO 270 57 518, kterým se doplňuje čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. o
znění:
Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout příjemci z rozpočtu statutárního města Prostějova (dále jen „město
Prostějov“) na rok 2018 dotaci na dokrytí finančních prostředků na činnost mládežnických družstev VK
Prostějov, spolku ve výši 500.000,-- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých (dále jen ”dotace”) za podmínek
uvedených v čl. III. smlouvy o poskytnutí dotace (OŠKS/Cás/5–18) ze dne 4. 4. 2018.
b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/5–18 ze dne 4. 4. 2018 (dle vzoru v příloze)
mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem VK Prostějov, spolkem, Za Kosteleckou
4161/49, IČO 270 57 518
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5222
0200000000000
500.000,-(zvýšení položky 5222 – VK Prostějov, spolek – dokrytí finančních prostředků na činnost mládežnických
družstev)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006409
5909
0700000708000
500.000,-(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)
K bodu 8. 3 Dotace 2018 - oblast kultury - celoroční činnost (ČsOL, z. s.)
Schváleno usnesení č. 8474:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 12.000,-Kč Československé obci legionářské, z. s., Sokolská 486/33, Praha – Nové Město, IČO 452 47 455
- na celoroční činnost jednoty v Prostějově (květiny, poštovné, obálky, známky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2018
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Československou obcí legionářskou, z. s., Sokolská 486/33, Praha – Nové Město, IČO 452 47 455
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003319
5222
0200000000000
12 000,-(zvýšení položky 5222 – Československá obec legionářská, z. s. - podpora činnosti jednoty v Prostějově)
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- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0000000070
006409
5909
(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)

Organizace
0700000708000

O hodnotu v Kč
12 000,--

K bodu 8. 4 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce (Folklorum z. s.)
Schváleno usnesení č. 8475:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 70.000,-Kč Folklorum z. s., Dolní nám. 195/6, Olomouc, IČO 265 96 024
- na zhotovení publikace o sběrateli lidových písní J. P. (redakční práce, grafika textu a foto materiálů, tisk)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 1. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Folklorum z. s., Dolní nám. 195/6, Olomouc, IČO 265 96 024
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0000000020
003319
5222
0200000000000
(zvýšení položky 5222 – Folklorum z. s. – publikace o sběrateli lidových písní J. P.)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0000000070
006409
5909
(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)

Organizace
0700000708000

O hodnotu v Kč
70 000,--

O hodnotu v Kč
70 000,--

K bodu 8. 5 Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost - Prostějovští vozíčkáři)
Schváleno usnesení č. 8476:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 9.500,-Kč Prostějovským vozíčkářům, spolku, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748
- na sportovní aktivity tělesně postižených (pronájmy)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2018
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Prostějovskými vozíčkáři, spolkem, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748.
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5222
0200000000000
9.500
(zvýšení položky 5222 – Prostějovští vozíčkáři, spolek - sportovní aktivity tělesně postižených)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006409
5909
0700000708000
9.500
(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)

K bodu 8. 6 Dotace 2018 - oblast sportu (jednorázová akce - Tenisový klub)
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Schváleno usnesení č. 8477:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků fondu rezerv a rozvoje ve výši
850.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, IČO 002 05 061
- na uspořádání Mistrovství světa juniorů do 14 let v tenisu (pronájmy, upomínkové a věcné ceny, poháry,
montáž a demontáž tribuny)
- 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 Tenisovým klubem Prostějov, spolkem, Sportovní 3924/1, IČO 002 05 061.
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5222
1
0200000000000
850.000
(zvýšení položky 5222 – Tenisový klub Prostějov, spolek – Mistrovství světa juniorů do 14 let v tenisu)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
850.000
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 8. 7 Dotace 2018 - oblast sportu (jednorázové akce)
Schváleno usnesení č. 8478:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 70
1. ve výši 15.000,-- Kč J OP Prostějov, Kostelecká 3113/47, IČO 005 47 409
- na úhradu nákladů na soustředění v Třeboni před Všesokolským sletem (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 17.000,-- Kč DELTAKLUBU STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČO 652 68 954
- na zabezpečení vyhlídkových letů nad Prostějovem pro vítěze Fotbalového turnaje neregistrovaných hráčů
základních škol
- 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 A. L.
- na uspořádání turnaje v plážovém volejbale smíšených trojic (pronájmy, reklama, hudební produkce,
sportovní trofeje, medaile, věcné ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2018
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem (u jednotlivých 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)
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1. TJ OP Prostějov, Kostelecká 3113/47, IČO 005 47 409;
2. DELTAKLUBEM STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, Prostějov, IČO 652 68 954;
3. A. L.
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5493
0200000000000
10.000
(zvýšení položky 5493 – A. L. - turnaj v plážovém volejbale smíšených trojic)
0000000020
003419
5222
0200000000000
32.000
(zvýšení položky 5222 – TJ OP Prostějov - soustředění v Třeboni před Všesokolským sletem;
DELTAKLUB STICHOVICE, z. s. - vyhlídkové lety nad Prostějovem)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006409
5909
0700000708000
42.000
(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)
K bodu 8. 8 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost
Schváleno usnesení č. 8479:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 70
1. ve výši 13 000,-- Kč Klubu letců Prostějov z. s., Václava Špály 3986/4, IČO 044 21 094
- na akce Den dětí, Zavírání nebe, modelářskou soutěž (palivo pro vyhlídkové lety, sladká odměna pro účastníky
letu, diplomy, věcné odměny, ceny)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2018
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
2. ve výši 35 000,-- Kč Oblastní organizační jednotce – OROS STŘEDNÍ MORAVA, Nemocniční 1852/53,
Šumperk, IČO 013 79 020
- na celoroční činnost sekce učitelů – seniorů/ pracoviště Prostějov (doprava na kulturní a turistické akce,
besedy, přednášky, kulturní a vzdělávací akce)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2018
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem (u jednotlivých 2 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. Klubem letců Prostějov z. s., Václava Špály 3986/4, IČO 044 21 094
2. Oblastní organizační jednotkou – OROS STŘEDNÍ MORAVA, Nemocniční 1852/53, Šumperk, IČO
013 79 020
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003299
5222
0200000000000
13 000,-(zvýšení položky 5222 – Klub letců Prostějov, z. s. – na akce Den dětí, Zavírání nebe, modelářskou soutěž)
0000000020
003299
5229
0200000000000
35 000,-(zvýšení položky 5229 – Oblastní organizační jednotka – OROS STŘEDNÍ MORAVA – činnost sekce
učitelů – seniorů/pracoviště Prostějov)
- snižuje rozpočet výdajů
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Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0000000070
006409
5909
(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)

Organizace
0700000708000

O hodnotu v Kč
48 000,--

doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 38.000,-- Kč Junáku - českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/27,
IČO 657 62 932
- na vybavení kuchyňky v klubovně na Šmeralově ulici v Prostějově a zařízení tábora ve Skelné Huti (stanové
plachty, nákup roštů do podsadových stanů, elektrická centrála, motorová pila, pronájem TOI TOI a cisterny s
pitnou vodou, židle, stoly, trouba)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2018
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Junákem - českým skautem, střediskem Děti přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/27,
IČO 657 62 932
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003299
5222
0200000000000
38 000,-(zvýšení položky 5222 – Junák - český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z. s. - na vybavení kuchyňky
v klubovně na Šmeralově ulici v Prostějově a zařízení tábora ve Skelné Huti)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006409
5909
0700000708000
38 000,-(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)
K bodu 8. 9 Dotace 2018 nedoporučená - oblast sportu (FC Kralice na Hané)
Schváleno usnesení č. 8480:
Rada města Prostějova
neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 30.000,-- Kč FC Kralice na Hané, z. s.,
Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, IČO 440 53 894 na podporu činnosti (údržba hřiště)
- důvod: předmět dotace se primárně netýká města Prostějova, ale jiné obce.
K bodu 8.10 Dotace 2018 nedoporučená – oblast sportu (SK Prostějov, 1913, spolek)
Schváleno usnesení č. 8481:
Rada města Prostějova
doporučuje
a) Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu
rezerv a rozvoje ve výši 300.000,-- Kč SK Prostějov 1913, spolku, Západní 79/21, IČO 053 20 038
- na pořízení hokejové výstroje a výzbroje pro mládežnická družstva SK Prostějov 1913, spolku
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2018
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem SK Prostějov 1913, spolkem, Západní 79/21, IČO 053 20 038
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c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5222
1
0200000000000
300.000,-(zvýšení položky 5222 – SK Prostějov 1913, spolek – pořízení hokejové výstroje a výzbroje pro mládežnická
družstva SK Prostějov 1913, spolku)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
300.000,-(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 8.11 Dotace 2018 oblast školství - jednorázové akce (SH ČMS - Okresní sdružení hasičů)
Schváleno usnesení č. 8482:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov, IČO
628 59 781
- na pořádání akce „Požární ochrana očima dětí 2018“ (ceny a diplomy, tonery do tiskárny, spotřební materiál,
laminovací folie na diplomy)
- 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 SH ČMS - Okresním sdružením hasičů Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov, IČO 628
59 781.
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000020
003299
5222
0200000000000
10.000
(zvýšení položky 5222 – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Prostějov – pořádání akce „Požární
ochrana očima dětí 2018“)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000070
006409
5909
0700000708000
10.000
(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)
K bodu 8.12 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Schváleno usnesení č. 8483:
Rada města Prostějova
schvaluje
přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy k
písemnému materiálu.
K bodu 8.13 Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018-2022
Schváleno usnesení č. 8484:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018 - 2022 dle předloženého
materiálu a pozměňovacího návrhu.

Strana 13 z 27

K bodu 8.14 Schválení kalkulačních cen v ŠJ ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka
Schváleno usnesení č. 8485:
Rada města Prostějova
schvaluje
Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO 479 22 516 od 1. 8. 2018
v hlavní činnosti
a) cenu 35 Kč/celodenní strava pro děti v mateřské škole do věku 6 let
b) cenu 42 Kč/celodenní strava pro děti v mateřské škole, které v platném školním roce dosáhnou věku 7 let
c) cenu 23 Kč/oběd pro žáky 1. stupně základní školy
d) cenu 26 Kč/oběd pro žáky 2. stupně základní školy
e) cenu 32 Kč/oběd pro žáky 2. stupně základní školy, kteří v platném školním roce dosáhnou věku 15 let
v doplňkové činnosti pro cizí strávníky
a) cenu 59 Kč/celodenní strava pro děti v mateřské škole do věku 6 let
b) cenu 66 Kč/celodenní strava pro děti v mateřské škole, které v platném školním roce dosáhnou věku 7 let
c) cenu 40 Kč/oběd pro děti v mateřské škole do věku 6 let
d) cenu 47 Kč/oběd pro děti v mateřské škole, které v platném školním roce dosáhnou věku 7 let
e) cenu 55 Kč/oběd bez dovozu pro dospělé strávníky
f) cenu 56 Kč/oběd s dovozem pro dospělé strávníky.
K bodu 8.15 Žádost o souhlas s realizací projektu technického rozvoje a modernizace kinematografie
Schváleno usnesení č. 8486:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková
organizace, IČO: 055 92 178
souhlasí
I. s podáním projektové žádosti Digitalizace a modernizace kin v roce 2018 - 2019 KINEM METRO 70
Prostějov, příspěvkovou organizací v rámci Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie - Digitalizace a
modernizace kin v roce 2018-2019 (evidenční číslo 2018-4-1-11) ze Státního fondu kinematografie;
II. v případě poskytnutí dotace KINU METRU 70 Prostějov, příspěvkové organizaci z prostředků Státního
fondu kinematografie v rámci Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie - Digitalizace a modernizace
kin v roce 2018-2019 (evidenční číslo 2018-4-1-11) s finanční spoluúčastí statutárního města Prostějova.
K bodu 8.16 Žádost ZŠ Prostějov, Palackého tř. o souhlas s přijetím věcného daru
Schváleno usnesení č. 8487:
Rada města Prostějova
souhlasí
s přijetím věcných darů – 3 ks koberců v hodnotě Kč 6 297,-- 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 8.17 Revokace části usnesení ROZOP kapitoly 20 - oprava osvětlení na ZŠ Melantrichova
Schváleno usnesení č. 8488:
Rada města Prostějova
I . r e v o k u j e
usnesení č. 8312, kterým schválila rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000020338
480 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
– oprava plotu II. etapa na pracovišti MŠ Fanderlíkova)
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000020338
480 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova
ul. 60– oprava osvětlení na základní škole)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000000000
960 000,-(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO)
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I I . s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000020338
480 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
– oprava plotu II. etapa na pracovišti MŠ Fanderlíkova)
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000020338
480 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova
ul. 60– oprava osvětlení včetně výměny podhledů na základní škole)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000000000
960 000,-(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO)
K bodu 8.18 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MK - vybavení oddělení dětské
knihovny)
Schváleno usnesení č. 8489:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003314
5331
0200000020402
645 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, příspěvkové
organizaci – nákup vybavení interiéru oddělení dětské knihovny a služby spojené se zpracováním projektu,
stěhováním a instalací vybavení)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0070
006409
5901
0700000707100
645 000,-(snížení položky 5901 - rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP)
K bodu 8.18.1 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport (navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole
a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 – vybavení nového pavilonu mateřské školy)
Schváleno usnesení č. 8490:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000020332
880 000,-(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 –
nákup vybavení nového pavilonu objektu MŠ, ul. 5. května 7)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0070
006409
5901
0700000707100
880 000,-(snížení položky 5901 - rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP)
K bodu 8.19 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení příspěvku ZŠ na pomůcky)
Schváleno usnesení č. 8491:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
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- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000020332
63.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole
Prostějov, Palackého tř. 14 na pořízení pomůcek pro žáky prvních tříd ve školním roce 2018/2019)
0020
003113
5331
0200000020336
38.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole
Prostějov, Kollárova ul. 4 na pořízení pomůcek pro žáky prvních tříd ve školním roce 2018/2019)
0020
003113
5331
0200000020337
74.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Jana
Železného Prostějov na pořízení pomůcek pro žáky prvních tříd ve školním roce 2018/2019)
0020
003113
5331
0200000020338
48.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole
Prostějov, Melantrichova ul. 60 na pořízení pomůcek pro žáky prvních tříd ve školním roce 2018/2019)
0020
003113
5331
0200000020339
34.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Vl.
Majakovského 1 na pořízení pomůcek pro žáky prvních tříd ve školním roce 2018/2019)
0020
003113
5331
0200000020340
60.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Reálnému gymnáziu a základní škole
města Prostějova na pořízení pomůcek pro žáky prvních tříd ve školním roce 2018/2019)
0020
003113
5331
0200000020341
68.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka
24 na pořízení pomůcek pro žáky prvních tříd ve školním roce 2018/2019)
0020
003113
5331
0200000020344
60.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty
52 na pořízení pomůcek pro žáky prvních tříd ve školním roce 2018/2019)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
0200000000004
445.000,(snížení položky 5331 - neinvestiční příspěvek-pomůcky pro žáky 1. tříd)
K bodu 8.20 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (psychodiagnostika uchazečů o pozice
ředitelů ZŠ Valenty a Sportcentra)
Schváleno usnesení č. 8492:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
006409
5169
0200000000000
38.500
(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb – psychodiagnostika uchazečů o post ředitele ZŠ Valenty a
Sportcentra)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
006171
5169
0200000000000
(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb – implementace GDPR )

38.500

K bodu 8.21 Souhlas zřizovatele se zapojením mateřských, základních škol a základní umělecké školy do
projektu Místní akční plán ve vzdělávání II
Schváleno usnesení č. 8493:
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací:
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, IČO 441 59 960
Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 628 59 056
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČO 479 22 303
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO 479 22 516
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, IČO 479 22 770
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČO 479 22 486
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Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČO: 628 60 500
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČO: 628 60 500
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČO 479 22 435
Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, IČO: 709 82 821
Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, IČO 702 87 431
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO 479 22427
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, IČO 709 82 945
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, IČO 004 02 338
souhlasí
se zapojením zřizovaných základních a mateřských škol a základní umělecké školy do projektu Místní akční
plán II „Společně pro rozvoj školství - MAP II ORP Prostějov“.
K bodu 9.1 Dotace na obnovu památek pro rok 2018
Schváleno usnesení č. 8494:
Rada města Prostějova
I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. Poskytnutí účelových dotací na obnovu níže uvedených nemovitých kulturních památek z rozpočtu města
Prostějova vlastníkům těchto nemovitých kulturních památek v rámci finanční podpory v programu regenerace
městské památkové zóny a obnovy památek v roce 2018:
a) vlastník kulturní památky: Římskokatolická farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
statutární zástupce: …...
kulturní památka: kostel Milosrdných bratří sv. Jana Nepomuckého v Prostějově
akce obnovy: rekonstrukce krovů a střechy kostela
výše dotace z rozpočtu Statutárního města Prostějova: 475.000,00 Kč
použití dotace do: 30. 11. 2018
vyúčtování poskytnuté dotace do: 31. 12. 2018
b) vlastník kulturní památky: …..
datum narození: 20. 1. 1982
kulturní památka: městský dům – Nový dům, nám. T. G. Masaryka 18, Prostějov
akce obnovy: rekonstrukce fasády do nám. T. G. Masaryka
výše dotace z rozpočtu Statutárního města Prostějova: 91.800,00 Kč
použití dotace do: 30. 11. 2018
vyúčtování poskytnuté dotace do: 31. 12. 2018
c) vlastník kulturní památky: Kováříkova vila, družstvo
statutární zástupce: …..
kulturní památka: vila Josefa Kováříka, Vojáčkovo nám. 2944/5, Prostějov
akce obnovy: dílčí oprava střechy po havárii
výše dotace z rozpočtu Statutárního města Prostějova: 130.200,00 Kč
použití dotace do: 30. 11. 2018
vyúčtování poskytnuté dotace do: 31. 12. 2018
d) vlastník kulturní památky: Kováříkova vila, družstvo
statutární zástupce: …..
kulturní památka: vila Josefa Kováříka, Vojáčkovo nám. 2944/5, Prostějov
akce obnovy: předprojektová příprava komplexní obnovy vily
výše dotace z rozpočtu Statutárního města Prostějova: 175.000,00 Kč
použití dotace do: 30. 11. 2018
vyúčtování poskytnuté dotace do: 31. 12. 2018
e) vlastník kulturní památky: Federace židovských obcí – Matana, a. s., Praha
statutární zástupce: …..
kulturní památka: Nový židovský hřbitov, Prostějov
akce obnovy: restaurování náhrobku rodiny Weiszovy (autorka Hana Wichterlová)
výše dotace z rozpočtu Statutárního města Prostějova: 28.000,00 Kč
použití dotace do: 30. 11. 2018
vyúčtování poskytnuté dotace do: 31. 12. 2018
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2. Zařazení památkové obnovy střechy Pavlátova městského domu na nám. T. G. Masaryka 121/11 ve vlastnictví
města do Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky
pro rok 2018 s tím, že garantem rekonstrukce bude Domovní správa Prostějov, s. r. o., jako organizace pověřená
správou nemovitostí v majetku města, která pro tento účel využije příspěvku Ministerstva kultury z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 400.000,00 Kč.
ukládá
Odboru územního plánování a památkové péče, vypracovat ve spolupráci s Finančním odborem a právním
oddělením Odboru kancelář tajemníka náležité smluvní a rozpočtové podklady k realizaci bodů 1–2 usnesení.
odpovídá: Ing. arch. Mlčoch, vedoucí OÚPPP
termín: 31. 5. 2018
K bodu 9.2 Regulační plán centra města Prostějova - doporučení Komise architektury a urbanismu
Schváleno usnesení č. 8495:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
doporučení Komise architektury a urbanismu ze dne 19. 4. 2018.
K bodu 10. 1 Informace o poskytnutí dotace z OPŽP - EÚO MŠ Dvořákova
Schváleno usnesení č. 8496:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Energeticky úsporná
opatření MŠ Šárka - budova Dvořákova, Prostějov“ ve výši max. 1.770.776,40 Kč.
K bodu 10. 2 Informace o poskytnutí dotace z OPŽP - Podzemní kontejnery
Schváleno usnesení č. 8497:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Realizace odděleného sběru
odpadu ve městě Prostějov I. etapa“ ve výši max. 1.530.346,80 Kč.
K bodu 10. 3 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace CS Šárka
Schváleno usnesení č. 8498:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Cyklistická stezka v sídlišti Šárka, Prostějov“ v
maximálně stanovené výši 1.000.000,- Kč
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.
K bodu 10. 4 Rekonstrukce ulice Plumlovská vynucená přeložka - smlouva o zajištění přeložky plynárenského
zařízení
Schváleno usnesení č. 8499:
Rada města Prostějova
schvaluje
Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení číslo 8800088059 – PREL A 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 10. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Terminál na aut. nádraží ul. Janáčkova)
Schváleno usnesení č. 8500:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3636
6121
1
0600584000000
1 400 000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova
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- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
0070
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR

Pol
8115

ZP

UZ
1

Organizace
0700000000000

K bodu 10. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník na ul. Krasická)
Schváleno usnesení č. 8501:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
2219
6121
1
0600616000000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby Chodník na ulici Krasická
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0070
8115
1
0700000000000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR

O hodnotu v Kč
1 400 000

O hodnotu v Kč
180 000

O hodnotu v Kč
180 000

K bodu 10. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově - PD)
Schváleno usnesení č. 8502:
Rada města Prostějova
schvaluje
1) zadání projektové dokumentace pro provedení stavby – „Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově“
formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti AGROPROJEKT, s.r.o., Slavíčkova 1b, 638 00 Brno, IČO: 416
01 483,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2333
6121
0600573000000
195 000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově – projektová
dokumentace
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
6409
5901
0700000707100
195 000
Snížení pol. 5901 – rezerva RMP
K bodu 10. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (METRO 70 - rekonstrukce plynové kotelny, PD)
Schváleno usnesení č. 8503:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3313
6121
0600620000000
105 000
Zvýšení položky 6121 - budovy, haly, stavby - Kino METRO 70 – kompletní rekonstrukce technologie
stávající plynové kotelny - projektová dokumentace
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
6409
5901
0700000707100
105 000
Snížení pol. 5901 – rezerva RMP
K bodu 10. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace, nové oplocení a branky na ul. Říční)
Schváleno usnesení č. 8504:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
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- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2212
6121
1
0600540000000
412 600
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ulici
Říční
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
412 600
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 10.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična)
Schváleno usnesení č. 8505:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3421
6121
0600192000000
27 000 000
Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce DDM Vápenice
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2219
6121
0600586000000
9 000 000
Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
18 000 000
Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje
K bodu 10.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DSP)
Schváleno usnesení č. 8506:
Rada města Prostějova
schvaluje
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 položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DS – projektová
dokumentace
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
500 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 10.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace v Žešově)
Schváleno usnesení č. 8507:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2212
6121
1
0600486000000
4 000 000
Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce komunikace v Žešově
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- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0070
6409
5901
Snížení pol. 5901 – nespecifické rezervy - OV Žešov (participace)
0060
2212
5171
Snížení pol. 5171 – opravy a udržování - OV Žešov (participace)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0070
8115
1
Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

Organizace
0700000709003

O hodnotu v Kč
1 000 000

0600000709003

1 000 000

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
2 000 000

K bodu 10.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2 – 4)
Schváleno usnesení č. 8508:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
6171
6121
1
0600602000000
1 460 000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce střechy, Havlíčkova 2-4, Prostějov
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
1 460 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 10.14 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky
Vrahovice, chodník)
Schváleno usnesení č. 8509:
Rada města Prostějova
doporučuje
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
0600521000000 130 000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky
Vrahovice, chodník
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
130 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 10.15 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity)
Schváleno usnesení č. 8510:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3113
6121
1
0600512000000 700 000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
700 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
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K bodu 10.16 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - oprava společných prostor - hlavní
chodba jídelna)
Schváleno usnesení č. 8511:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3113
5171
0600000600341 100 000
Zvýšení položky 5171 – opravy a udržování - ZŠ Dr. Horáka – oprava společných prostor – hlavní chodba,
jídelna
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
6409
5901
0700000707100 100 000
Snížení pol. 5901 – rezerva RMP
K bodu 10.17 ROZOP kapitoly 60 - rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - havarijní stav sociálního zařízení)
Schváleno usnesení č. 8512:
Rada města Prostějova
schvaluje
1) zadání stavby – „ZŠ a MŠ J. Železného – havarijní stav sociálního zařízení“ formou výzvy jednomu zájemci, a
to společnosti POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov, IČO: 255 27 380,
2) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3113
5171
0600000600337 2 500 000
Zvýšení položky 5171 – opravy a udržování - ZŠ a MŠ J. Železného – havarijní stav sociálního zařízení
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
6409
5901
0700000707600 2 500 000
Snížení pol. 5901 – rezerva na havarijní a škodní události
K bodu 10.18 Dotace 2018 - SKC Prostějov, z. s.
Schváleno usnesení č. 8513:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 1.400.000,-- Kč, SKC Prostějov z. s., se sídlem ul.
Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 155 27 395
- na závěrečné práce na rekonstrukci velodromu, tj. dokončení topení, elektroinstalace, podlahy, vymalování,
balkony, tribuny a balkon pro diváky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2018 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2018;
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem SKC Prostějov z. s., se sídlem ul. Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 155 27 395, IČO 155
26 151; (u žadatele budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace
smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování
dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy):
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
3412
6322
1
0600000000000
zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům - SKC Prostějov z. s.,
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
0070
8115
1
0700000000000
Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje
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O hodnotu v Kč
1 400 000

O hodnotu v Kč
1400 000

K bodu 10.19 Dotace 2018 - TJ Sokol I Prostějov
Schváleno usnesení č. 8514:
Rada města Prostějova
odkládá
materiál č. 10.19 Dotace 2018 - TJ Sokol I Prostějov.
K bodu 10.20 Návrh Pernštýnského náměstí včetně řešení vodních prvků - prezentace díla a informace o dalším
postupu
Schváleno usnesení č. 8515:
Rada města Prostějova
rozhodla
pokračovat ve zpracování díla „Úprava veřejného prostranství v okolí zámku“ zadáním projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí dle varianty č. 1.
K bodu 11. 1 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo pronájmu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 8516:
Rada města Prostějova
odkládá
materiál č. 11.1 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo pronájmu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú.
Prostějov.
K bodu 11. 2 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5945/4 a 2 částí pozemku p.č. 5945/1 oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 8517:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
1) záměr prodeje pozemku p.č. 5945/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 a části pozemku p.č. 5945/1
– zahrada o výměře cca 270 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), oba v k.ú.
Prostějov, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem
kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek
spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující,
2) záměr prodeje části pozemku p.č. 5945/1 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 310 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) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek
spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
K bodu 11. 3 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7452/12 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 8518:
Rada města Prostějova
1) n e s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7452/12 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 65 m2,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti společnosti Kendrion (Prostějov) s.r.o., se sídlem Průmyslová
4267/10, Prostějov, PSČ 796 01, IČ 255 52 619, o prodej části pozemku p.č. 7452/12 – ostatní plocha v k.ú.
Prostějov o výměře cca 65 m2.
K bodu 11. 4 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 8118/24 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 8519:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr prodeje části pozemku p.č. 8118/24 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 260 m2 (přesná výměra
bude známá po vypracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem kupní
smlouvy,
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b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s
podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 11. 5 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 8520:
Rada města Prostějova
1) n e s c h v a l u j e
záměr prodeje částí pozemků p.č. 7593/1 – ostatní plocha a p.č. 5051 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov, o
celkové výměře cca 250 m2,
2) d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti společnosti JURIS INVEST BUILDING, s.r.o., se sídlem
Praha 5 – Smíchov, Holečkova 619/59, PSČ: 150 00, IČ: 247 65 961, o prodej částí pozemků p.č. 7593/1 – ostatní
plocha a p.č. 5051 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 250 m2.
K bodu 11. 6 Vyhlášení záměru výpůjčky částí pozemků p.č. 7761 a p.č. 7762, oba v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 8521:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr výpůjčky částí pozemků p.č. 7761 – ostatní plocha o výměře 9 m2 a p.č. 7762 – ostatní plocha o výměře 6
m2, oba v k.ú. Prostějov, ……, 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 11. 7 Výkup pozemků p.č. 3965/1, p.č. 3965/2, p.č. 3966/1 a p.č. 3966/2, vše v k.ú. Prostějov, ROZOP
kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 8522:
Rada města Prostějova
odkládá
materiál č. 11.7 Výkup pozemků p.č. 3965/1, p.č. 3965/2, p.č. 3966/1 a p.č. 3966/2, vše v k.ú. Prostějov.
K bodu 11. 8 Nabídka na odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 344/1, p.č. 344/2 a p.č. 344/3, vše v
k.ú. Čechovice u Prostějova
Schváleno usnesení č. 8523:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova odmítnout nabídku 3 spoluvlastníků pozemků p.č. 344/1 – orná půda o výměře
20.075 m2, p.č. 344/2 – orná půda o výměře 1.210 m2 a p.č. 344/3 – orná půda o výměře 3.199 m2, vše v k.ú.
Čechovice u Prostějova, na odkup 3 spoluvlastnických podílů každého o velikosti 1/4 na těchto pozemcích za
kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 18.363.000 Kč.
K bodu 11. 9 Ukončení Smlouvy o nájmu č. 2010/50/310 z 30. 11. 2010 dohodou a vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku p.č. 6055/53 v k.ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 8524:
Rada města Prostějova
1) s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu č. 2010/50/310 ze dne 30.11.2010 uzavřené mezi městem Prostějovem jako
pronajímatelem a společností PMP Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Kojetínská 4221/15, PSČ: 796 01, IČ:
262 62 029, jako nájemcem, na pronájem části pozemku p.č. 6055/53 v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem
umístění směrové šipky o rozměrech 2 x 2 metry, dohodou,
2) v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 6055/53 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 3 m2 společnosti
POZEMSTAV Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Pod Kosířem 329/73, PSČ: 796 01, IČ: 255 27 380, za účelem
umístění reklamního poutače o rozměrech 2,5 x 3 metry, za následujících podmínek:
a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného – 1.000 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 7.500 Kč bez DPH ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.
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K bodu 11.10 Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2017/50/192 z 5. 6. 2017 dohodou a schválení výpůjčky přívěsu na
přepravu kol pro cyklobus Prostějov – Drahanská vrchovina
Schváleno usnesení č. 8525:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2017/50/192 ze dne 05.06.2017 uzavřené mezi Statutárním městem
Prostějovem jako půjčitelem a společností FTL – First Transport Lines, a.s., se sídlem Prostějov, Letecká 3647/8,
PSČ: 796 01, IČ: 463 45 850, jako vypůjčitelem, na výpůjčku přívěsu na přepravu kol pro cyklobus Prostějov –
Drahanská vrchovina v typové řadě SPORT JACHT PS 25, registrační značky 1M7-08-08, inventární číslo
MPV010278, dohodou,
2. výpůjčku přívěsu na přepravu kol pro cyklobus Prostějov – Drahanská vrchovina v typové řadě SPORT
JACHT PS 25, registrační značky 1M7-08-08, inventární číslo MPV010278, společnosti ARRIVA MORAVA a.s.,
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, PSČ: 702 00, IČ: 258 27 405, na dobu určitou v délce
trvání 10 let za následujících podmínek:
a) vypůjčitel zavazuje po dobu výpůjčky zajišťovat údržbu a opravy předmětu výpůjčky,
b) půjčitel se zavazuje hradit vypůjčiteli náklady spojené s údržbou a opravami předmětu výpůjčky na základě
přefakturace těchto nákladů vypůjčitelem půjčiteli.
K bodu 11.11 Souhlas s postoupením práv a povinností ze Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2007/16/155 z
7. 2. 2008
Schváleno usnesení č. 8526:
Rada města Prostějova
souhlasí
s postoupením práv a povinností ….., vyplývajících ze Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2007/16/155 ze
dne 07.02.2008 uzavřené mezi městem Prostějovem jako budoucím obdarovaným a ….., ….., ….., …..,, a …..,
….., ….., a ….., a ….., jako budoucími dárci, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.11.2017, …...
K bodu 11.12 Odpis pohledávky za …..
Schváleno usnesení č. 8527:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit odpis pohledávky po lhůtě splatnosti spočívající v dlužném nájemném
ve výši 8.784 Kč s příslušenstvím, smluvní pokutě ve výši 48.700 Kč a nákladech soudního řízení ve výši 600 Kč
za …...
K bodu 11.13 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 8528:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000050
003412
5171
0500000000000
220.000
zvýšení pol. 5171 – opravy, udržování; oprava brány na velodromu a vstupních dveří na zimním stadionu

- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
0000000050

ODPA
003412

Pol
6121

ZP

UZ

Organizace
0500547000000

snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; nákup nových sedaček na velodrom
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O hodnotu v Kč
220.000

K bodu 11.14 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města
Schváleno usnesení č. 8529:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000090
002219
5171
0900000900690 35.495
zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování – komunikace; opravy čekáren a dopravního zábradlí
0000000090
003631
5171
0900000900600 32.069
zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - veřejné osvětlení; opravy sloupů veřejného osvětlení
0000000090
003722
5171
0900000900200 65.269
zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování – komunální odpad, opravy odpadkových košů
- zvyšuje rozpočet příjmů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006171
2322
0700000000000 132.833
zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění
K bodu 12.1 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 179 na ul. Olomoucká 57 – DS
Schváleno usnesení č. 8530:
Rada města Prostějova
schvaluje
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 179 o celkové rozloze 10,97 m2 č. par. 5296/8,
k.ú. Prostějov, LV
č. 10001 na Olomoucká – DS 4181/57 v Prostějově jedinému zájemci, Shefik Azizi, se sídlem Za branou 53/9, 796
07 Držovice, IČO 62799762, a to:
- za účelem provozování Občerstvení – bez alkoholu (zmrzlina)
- za nabídnuté nájemné ve výši 500,-Kč/měsíčně s inflační doložkou
- opravy provede nájemce na vlastní náklady.
K bodu 12.2 Vyhlášení záměru změny smlouvy č. 7 2015 o nájmu PSP č. 257 v domě na Žižkově nám. 21
Schváleno usnesení č. 8531:
Rada města Prostějova
schvaluje
změnu právní formy nájemce (ze spol. s r.o. zpět na fyzickou osobu) a název nájemce
Původní: Bylinková apatyka, s. r. o., se sídlem Borová 370/13, 796 04 Prostějov
(zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Martinou Bedřichovou) - IČO 05212413
Nový: Mgr. Martina Bedřichová, bytem Borová 370/13, 796 04 Prostějov - IČO 86937961
Ostatní podmínky smlouvy č. 7 2015 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 257 zůstávají nezměněny.
K bodu 13. Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu
Schváleno usnesení č. 8532:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedeným žadatelem:
byt o velikosti 0+1 na ul. J. Zrzavého 3975/3975, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov,
LV č. 10001 - …...
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K bodu 14. Různé
14.1 Přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci programu Podpory kultury v Olomouckém kraji
v roce 2018 na částečnou úhradu výdajů na 61. celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov, XXXVI.
Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje
Schváleno usnesení č. 8533:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit
a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z dotačního programu Podpora kulturních aktivit
v Olomouckém kraji ve výši 400.000 Kč na částečnou úhradu výdajů na 61. celostátní festival poezie Wolkrův
Prostějov, XXXVI. Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové přehlídky Olomouckého kraje,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Olomouckým krajem (jako poskytovatelem) a
statutárním městem Prostějovem (jako příjemcem) ve výši 400.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na 61.
celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov, XXXVI. Prostějovské hanácké slavnosti, Krajské postupové
přehlídky Olomouckého kraje.
14.2 Petice občanů Žešova z 25. 5. 2018 – Nesouhlas s uzavřením mostu pro automobilní dopravu a omezením
provozu jen pro pěší a cyklisty přes dálnici k místnímu rybníku a polnostem, nesouhlas se zbouráním mostu
Schváleno usnesení č. 8534:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
přijetí Petice občanů Žešova z 25. 5. 2018 – Nesouhlas s uzavřením mostu pro automobilní dopravu a omezením
provozu jen pro pěší a cyklisty přes dálnici k místnímu rybníku a polnostem, nesouhlas se zbouráním mostu.
14.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice Středisko mládeže kopané - přestavba části garáže na
šatnu se zázemím a zajištění spolufinancování akce
Schváleno usnesení č. 8535:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3412
6121
1
0600119000000
1 400 000
Zvýšení pol. 6121 - budovy, haly, stavby – Středisko mládeže kopané - přestavba části garáže na šatnu se
zázemím
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
1 400 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR

RNDr. Alena R a š k o v á
primátorka města Prostějova

Ing. Zdeněk F i š e r
1. náměstek primátorky

Prostějov 29. 5. 2018
Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv
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