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čj.        PVMU     81362/2018  10 
SpZn.   KP     26/2018  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 5 příloh:       listů příloh: 

 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení ze 109. schůze Rady města Prostějova, konané 8. 6. 2018 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 8536: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 109. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 8. 6. 2018, uvedený na pozvánce, 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu 2. Návrh na zrušení jednacího 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“ 

Schváleno usnesení č. 8537: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku na služby 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“ vyhlášeného dne 30. 5. 2018 a to podle § 127 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) na základě odůvodnění uvedeného v důvodové 

zprávě, 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zrušení jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání 

A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019“ prostřednictvím Oznámení o zrušení 

JŘBÚ s odůvodněním, zaslaného oslovenému dodavateli spolku 1. SK Prostějov z.s. 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 6. 2018 

u k l á d á  

Odboru kancelář primátora ve spolupráci s Odborem kancelář tajemníka předložit na mimořádnou Radu města 

Prostějova konanou dne 13. 6. 2018 materiál k novému zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní 

veřejnou zakázku na služby 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.“ 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 12. 6. 2018 

 

 

K bodu 3. Návrh na zrušení jednacího 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“ 

Schváleno usnesení č. 8538: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku na služby 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“ vyhlášeného dne 30. 5. 2018 a to podle § 127 odst. 2 písm. d) a odst. 3 
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) na základě odůvodnění 

uvedeného v důvodové zprávě, 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zrušení jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových 

utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2018/2019“ prostřednictvím 

Oznámení o zrušení JŘBÚ s odůvodněním, zaslaného oslovenému dodavateli společnosti BK OLOMOUCKO 

SPORT s.r.o. 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 6. 2018 

u k l á d á  

Odboru kancelář primátora ve spolupráci s Odborem kancelář tajemníka předložit na mimořádnou Radu města 

Prostějova konanou dne 13. 6. 2018 materiál k novému zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní 

veřejnou zakázku na služby 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.“ 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 12. 6. 2018 

 

 

K bodu 4. Návrh na zrušení jednacího 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“ 

Schváleno usnesení č. 8539: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na nadlimitní veřejnou zakázku na služby 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“ vyhlášeného dne 30. 5. 2018 a to podle § 127 odst. 2 písm. d) a odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) na základě odůvodnění 

uvedeného v důvodové zprávě, 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zrušení jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „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“ prostřednictvím 

Oznámení o zrušení JŘBÚ s odůvodněním, zaslaného oslovenému dodavateli společnosti LHK Jestřábi Prostějov  

A-team s.r.o.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 6. 2018 

u k l á d á  

Odboru kancelář primátora ve spolupráci s Odborem kancelář tajemníka předložit na mimořádnou Radu města 

Prostějova konanou dne 13. 6. 2018 materiál k novému zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na nadlimitní 

veřejnou zakázku na služby 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.“ 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 12. 6. 2018 

 

 

K bodu 5. Návrh na zrušení jednacího řízení bez uveřejnění „Propagační služby pro statutární město Prostějov 

v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019“ 

Schváleno usnesení č. 8540: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

zrušení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou zakázku na služby 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“ vyhlášeného dne 30. 5. 2018 a to podle § 127 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon) na základě odůvodnění uvedeného v důvodové 

zprávě, 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zrušení jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových 
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utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019“ prostřednictvím Oznámení o 

zrušení JŘBÚ s odůvodněním, zaslaného oslovenému dodavateli společnosti Prostějovský volejbal s.r.o. 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 6. 2018 

u k l á d á  

Odboru kancelář primátora ve spolupráci s Odborem kancelář tajemníka předložit na mimořádnou Radu města 

Prostějova konanou dne 13. 6. 2018 materiál k novému zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní 

veřejnou zakázku na služby 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.“ 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 12. 6. 2018 

 

 

K bodu 6. Dotace na rok 2018 – oblast zdravotní (celoroční činnost Nejste sami – mobilní hospic, z. ú.) 

Schváleno usnesení č. 8541: 

Rada města Prostějova  

I.  r e v o k u j e 

usnesení č. 8428 Rady města Prostějova ze dne 15. 5. 2018, kterým bylo nedoporučeno 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. 

 

II.  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 50.000 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; 

- 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 návrhu v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem Prostějovem, 

IČO 002 88 659, a příjemcem ústavem Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 301/20, Olomouc, IČO 048 71 

243 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 3525 5229   0210000000000 50.000 

zvýšení položky 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (Nejste sami – 

mobilní hospic – mobilní specializovaná paliativní péče) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 50.000  

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

 

 

K bodu 7. Revokace části usnesení č. 8479 RMP ze dne 29. 5. 2018; Dotace 2018 - oblast školství - celoroční  

činnost (Junák - český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z. s.) 

Schváleno usnesení č. 8542: 

Rada města Prostějova  

I.  r e v o k u j e 

část usnesení č. 8479 Rady města Prostějova ze dne 29. 5. 2018 bodu č. 8. 8, kterým Rada města Prostějova 

doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit  
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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) 

 

II.  d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 79.500,-- 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 79 500,-- 

 (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 79 500,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

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

Schváleno usnesení č. 8543: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003635 5191   0620000000000 3.576 

Zaplacení sankce – náklady soudního řízení (soudní spor s Realmaxus družstvo) 

- snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003635 5169   0620000000000 3.576 

Územní plánování a památková péče - nákup ostatních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 8. 6. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


