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Přítomni: 

 

Členové Rady města Prostějova 

 

   RNDr. Alena   R a š k o v á 

 

   Ing. Zdeněk   F i š e r 

 

   Mgr. Ivana   H e m e r k o v á 

 

   Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

 

   Bc. Pavel   S m e t a n a 

 

PaedDr. Jaroslav   Š l a m b o r 

 

   Mgr. Milada   G a l á ř o v á 

 

   Ing. Bedřich   G r u l i c h 

 

   Ing. Jiří   P o s p í š i l  

 

Ing. Václav   Š m í d 

 

 

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

 

Přizvány: 

Mgr. Jana   O r s á g o v á 

Mgr. Lenka   T i s o ň o v á 

 

Omluvena: 

   Jana   H a l v a d ž i e v o v á 
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P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

 

2. 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 nové provedení jednacího řízení bez 

uveřejnění 

 

3. 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 nové provedení jednacího řízení 

bez uveřejnění 

 

4. 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 nové provedení jednacího řízení bez 

uveřejnění 

 

5. 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 nové provedení 

jednacího řízení bez uveřejnění 

 

6. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, 

příspěvková organizace 

 

7. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 

 

8. Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb 

 

9. ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

 

10. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- v 7:30 hod. zahájila a dále řídila 110. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, omluvila J. Halvadžievovou 

- konstatovala, že z technických důvodů nebude použito hlasovací zařízení, a proto bude zaznamenávat hlasování po 

jménech zapisovatelka (přítomní členové rady vyjádřili s tímto postupem souhlas) 

 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8544: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 110. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 13. 6. 2018, uvedený na pozvánce, 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu 2. 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 nové 

provedení jednacího řízení bez uveřejnění 

Písemný materiál předložily: RNDr. Tatarkovičová, Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

MBA, Ing. Grulich, Ing. Šmíd, PaedDr. Šlambor, Mgr. Orságová, Mgr. Tisoňová. 

Rada schválila skupinu pro posouzení nabídky ve složení: 

členové    náhradníci 

Mgr. Pospíšil   Mgr. Hemerková 

Ing. Grulich   Bc. Smetana 

Ing. Moudrý   Ing. Kousal 

Mgr. Gáborová   A. Kajlíková 

RNDr. Bc. Sedláček  Ing. Hlavicová. 

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

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluven 

Schváleno usnesení č. 8545: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e:  

1. provedení nového/opakovaného 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 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 13. 6. 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 fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit 

klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019; 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 30. 6. 2018 

 

2. Odboru kancelář primátora předložit na Radu města Prostějova konanou dne 27. 6. 2018 rozpočtové opatření 

kapitoly 10 – Kancelář primátora na finanční krytí smlouvy o propagaci se spolkem 1. SK Prostějov z.s. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 27. 6. 2018 

 

3. Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci nově 

vyhlášeného 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“ 

s použitím výše zmíněné Výzvy k jednání a podání nabídky a vzoru Smlouvy o propagaci.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 7. 2018 

 

p o v ě ř u j e:  

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 3. 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 

nové provedení jednacího řízení bez uveřejnění 

Písemný materiál předložily: RNDr. Tatarkovičová, Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

MBA, Ing. Grulich, Ing. Šmíd, PaedDr. Šlambor, Mgr. Orságová, Mgr. Tisoňová. 

Rada schválila skupinu pro posouzení nabídky ve složení: 

členové    náhradníci 

Mgr. Pospíšil   Mgr. Hemerková 

Ing. Grulich   Bc. Smetana 

Ing. Moudrý   Ing. Kousal 

Mgr. Gáborová   A. Kajlíková 

RNDr. Bc. Sedláček  Ing. Hlavicová. 

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

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluven 

Schváleno usnesení č. 8546: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e:  

1. provedení nového/opakovaného 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 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;  
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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 13. 6. 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: 30. 6. 2018 

2. Odboru kancelář primátora předložit na Radu města Prostějova konanou dne 27. 6. 2018 rozpočtové opatření 

kapitoly 10 – Kancelář primátora na finanční krytí smlouvy o propagaci s BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 27. 6. 2018 

3. Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci nově 

vyhlášeného 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“ s použitím výše zmíněné Výzvy k jednání a podání nabídky a vzoru Smlouvy o propagaci.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 7. 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 4. 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 nové 

provedení jednacího řízení bez uveřejnění 

Písemný materiál předložily: RNDr. Tatarkovičová, Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

MBA, Ing. Grulich, Ing. Šmíd, PaedDr. Šlambor, Mgr. Orságová, Mgr. Tisoňová. 

Rada schválila skupinu pro posouzení nabídky ve složení: 

členové    náhradníci 

Mgr. Pospíšil   Mgr. Hemerková 

Ing. Grulich   Bc. Smetana 

Ing. Moudrý   Ing. Kousal 

Mgr. Gáborová   A. Kajlíková 

RNDr. Bc. Sedláček  Ing. Hlavicová. 

 

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

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluven 

Schváleno usnesení č. 8547: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e:  

1. provedení nového/opakovaného 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 

Prostějovský volejbal s.r.o. a statutárním městem Prostějov a dále Odůvodnění použití jednacího řízení bez 

uveřejnění dle návrhu předloženého v příloze tohoto materiálu; 
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3. oslovení jediného vybraného dodavatele:  

Prostějovský volejbal s.r.o.,  

se sídlem Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov, 

IČ: 291 92 277, DIČ: CZ291 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 13. 6. 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 volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit 

klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019; 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 30. 6. 2018 

2. Odboru kancelář primátora předložit na Radu města Prostějova konanou dne 27. 6. 2018 rozpočtové opatření 

kapitoly 10 – Kancelář primátora na finanční krytí smlouvy o propagaci se  Prostějovský volejbal s.r.o. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 27. 6. 2018 

3. Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci nově 

vyhlášeného jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Propagační služby pro statutární město 

Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a dalších aktivit klubu VK 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: 15. 7. 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 v sezóně 2018/2019“.  

 

 

K bodu 5. 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 nové provedení jednacího řízení bez uveřejnění 

Písemný materiál předložily: RNDr. Tatarkovičová, Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

MBA, Ing. Grulich, Ing. Šmíd, PaedDr. Šlambor, Mgr. Orságová, Mgr. Tisoňová. 

Rada schválila skupinu pro posouzení nabídky ve složení: 

členové    náhradníci 

Mgr. Pospíšil   Mgr. Hemerková 

Ing. Grulich   Bc. Smetana 

Ing. Moudrý   Ing. Kousal 

Mgr. Gáborová   A. Kajlíková 

RNDr. Bc. Sedláček  Ing. Hlavicová. 

 

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

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluven 

Schváleno usnesení č. 8548: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e:  

1. provedení nového/opakovaného 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 13. 6. 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: 30. 6. 2018 

2. Odboru kancelář primátora předložit na Radu města Prostějova konanou dne 27. 6. 2018 rozpočtové opatření 

kapitoly 10 – Kancelář primátora na finanční krytí smlouvy o propagaci s LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 27. 6. 2018 

3. Odboru 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: 15. 7. 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. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a 

mládeže Prostějov, příspěvková organizace 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: Mgr. Hemerková, RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8549: 

Rada města Prostějova  

I .  j m e n u j e  

do funkce ředitele Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace s nástupem od 1. 8. 

2018 Bc. Jana Zatloukala, ….. 

 

II. u k l á d á 

vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním do funkce  

      odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

      k. termín: 31. 7. 2018 

 

  



Strana 9 z 10 

 

I I I .  s o u h l a s í  

se zněním Smlouvy o sjednání některých práv a povinností v souvislosti se jmenováním na pracovní místo 

ředitele Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace, uvedené v příloze písemného 

materiálu, 

 

IV. p o v ě ř u j e 

Mgr. Ivanu Hemerkovou uzavřením této Smlouvy o sjednání některých práv a povinností v souvislosti se 

jmenováním na pracovní místo ředitele Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace. 

 

 

K bodu 7. Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. 

Valenty 52 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a návrhu v průběhu 

rozpravy. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8550: 

Rada města Prostějova 

I .  j m e n u j e  

do funkce ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 s nástupem od 1. 8. 2018 Mgr. Radima Weissera, 

….., 

 

II. u k l á d á 

vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním do funkce  

      odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

      k. termín: 31. 7. 2018 

 

I I I .  s o u h l a s í   

se zněním Smlouvy o sjednání některých práv a povinností v souvislosti se jmenováním na pracovní místo 

ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52, uvedené v příloze písemného materiálu, 

 

IV. p o v ě ř u j e  

Mgr. Ivanu Hemerkovou uzavřením této Smlouvy o sjednání některých práv a povinností v souvislosti se 

jmenováním na pracovní místo ředitele Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52. 

 

 

K bodu 8. Rozpočtové opatření kapitoly 19 – Duha KK u hradeb 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8551: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190102 539.938 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, tj. doprava účinkujícím, montáž a demontáž pódia, 

ozvučení hudebních produkcí, ostraha osob a majetku při akci Prostějovské léto 2018) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5492   0190000190100 211.938 

(snížení položky 5492 – dary obyvatelstvu agenda Novorozenci) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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0019 003319 5041   0190000190102 328.000 

(zvýšení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví, tj. odměny účinkujícím a poplatky 

Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl při akci Prostějovské léto 2017) 

 

 

K bodu 9. ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8552: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020337 1 160 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov – 

nákup vybavení nového pavilonu při objektu ZŠ) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 1 160 000,-- 

(snížení položky 5901 - rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP) 

 

 

K bodu 10. Závěr 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 110. schůze rady byl vyčerpán a v 8:10 

hod. jednání ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

Prostějov 13. 6. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 

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


