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 S00AX02CITY8 

*S00AX02CITY8* 
čj.        PVMU     77644/2018  10 
SpZn.   KP     25/2018  

101.2.1  A10 
 

Počet listů: 18 příloh:       listů příloh: 

 

     STATUTÁRNÍ    MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,  

konaného dne 11. 6. 2018 
 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 18081: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program svého 31. zasedání, konaného dne 11. 6. 2018 dle návrhu předloženého na pozvánce s rozšířením o body  

- 19.1 Prodej vody města Prostějova - ústní informace o stavu soudního řízení o neplatnosti rozhodnutí 

valné hromady o prodeji části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, 

- 19.2 Odvolání PaedDr. Jaroslava Šlambora z funkce uvolněného člena Rady města Prostějova, 

- s tím, že Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva budou na programu pod bodem č. 19.3, 

- s tím, že materiály pod body 2.17 za 2.1 budou vzájemně zaměněny,  

- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. 

 

K bodu  2. 1 Prominutí smluvní pokuty za porušení závazku ze Smlouvy o bezúplatném převodu – Fond 

ohrožených dětí 

Schváleno usnesení č. 18082: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Fondu ohrožených dětí, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1038/6, PSČ: 110 00, IČ: 004 99 277, prominutí 

části smluvní pokuty za porušení závazku využívat pozemky st. p.č. 110, jehož součástí je stavba občanského 

vybavení č.p. 99 (Západní 72 v Prostějově), p.č. 1 a p.č. 3/1, vše v k.ú. Krasice, po dobu minimálně 20 let 

výhradně pro účely činnosti sdružení Fond ohrožených dětí v souladu se stanovami tohoto sdružení vyplývající z 

ujednání čl. IV odst. 2 Smlouvy o bezúplatném převodu č. 2012/50/402 ze dne 28. 11. 2012 ve výši 450.000 Kč. 

 

K bodu  2. 2 Nabídka na odkup pozemku p. č. 8225 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18083: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

o d m í t á 

nabídku ……, …… a ……, všichni bytem ……,, na odkup pozemku p.č. 8225 – orná půda o výměře 1.070 m2 v 

k.ú. Prostějov za kupní cenu ve výši 300.000 Kč. 

 

K bodu  2. 3 Schválení výkupu dvou částí pozemku p. č. 5954/2 v k. ú. Prostějov v rámci stavby Silnice II_366 

Prostějov - přeložka silnice 

Schváleno usnesení č. 18084: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu výkup dvou částí pozemku p.č. 5954/2 v k.ú. Prostějov o 

celkové výměře cca 673 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) od vlastníka 

tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek: 

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

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

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

nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 

 

K bodu  2. 4 Schválení výkupu pozemku p. č. 249/3 v k. ú. Žešov a ROZOP kapitoly 50 
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Schváleno usnesení č. 18085: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 

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

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

včetně DPH, za následujících podmínek: 

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

nemovitostí, 

b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

uhradí Statutární město Prostějov, 

 

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 1.755.540 

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

spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 1.755.540 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  2. 5 Schválení výkupu částí pozemků p. č. st 166/2 a p. č. 227 oba v k. ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 18086: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu výkup částí pozemků p.č. st. 166/2 - zastavěná plocha a 

nádvoří a p.č. 227 – zahrada, oba v k.ú. Vrahovice, o celkové výměře cca 2 m2 (přesná výměra pozemků bude 

známa po zpracování geometrického plánu) od spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města 

Prostějova za kupní cenu v celkové výši 7.000 Kč za následujících podmínek: 

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

nemovitostí, 

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

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

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

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

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

vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 

 

K bodu  2. 6 Prodej pozemků p. č. 1642/2 a p. č. 1643, oba v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18087: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti …… , o prodej pozemku p.č. 1642/2 – ostatní plocha o výměře 16 m2 a části pozemku p.č. 1643 – ostatní 

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

 

K bodu  2. 7 Prodej pozemku p. č. 6084/7 a částí pozemků p. č. 6169/103, p. č. 6089/3 a p. č. 6090, vše v k. ú. 

Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18088: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

žádosti spolku Garáže sídliště Svobody, Prostějov, z.s., se sídlem sídl. Svobody 3521/22, Prostějov, PSČ 796 01, 

IČ 266 35 089, o prodej pozemku p.č. 6084/7 – ostatní plocha o výměře 2.201 m2 a částí pozemků p.č. 6169/103 – 

ostatní plocha o výměře cca 22 m2, p.č. 6089/3 – ostatní plocha o výměře cca 2 m2 a p.č. 6090 – ostatní plocha o 

výměře cca  20 m2, vše v k.ú. Prostějov. 
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K bodu  2. 8 Prodej části pozemku p. č. 7452/12 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18089: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

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  2. 9 Prodej části pozemku p. č. 7693/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18090: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti …… , o prodej části pozemku p.č. 7693/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 20 m2. 

 

K bodu  2.10 Prodej částí pozemků p. č. 7593/1 a p. č. 5051 oba v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18091: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

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  2.11 Schválení prodeje pozemku p. č. 744/9 v k. ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 18092: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e   

prodej pozemku p.č. 744/9 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 688 m2 v k.ú. Vrahovice  společnosti MEDIHOPE 

s.r.o., se sídlem Náchodská 2462/65a, Praha 9,  Horní Počernice, PSČ 193 00, IČ 267 10 617, za následujících 

podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 200.000 Kč bez DPH, (tj. cca 290,70 Kč bez 

DPH/m2; celkem 242.000 Kč včetně DPH) splatnou před podpisem kupní smlouvy, 

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na 

povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující, 

c) plocha bude využita pro parkování automobilů šikmým stáním. 

 

K bodu  2.12 Schválení prodeje části pozemku p. č. 6406/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18093: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

známa po zpracování geometrického plánu) společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 

4240/108, PSČ: 796 01, IČ: 253 36 711, za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné 

sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. za část předmětného pozemku nacházející se mimo ochranné 

pásmo vedení vysokého napětí ve výši 440 Kč bez DPH/m2 a za část předmětného pozemku nacházející se v 

ochranném pásmu vedení vysokého napětí ve výši 220 Kč bez DPH/m2, a to dle skutečné výměry jednotlivých 

částí stanovené na základě geometrického zaměření; kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní 

smlouvy, 

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

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

zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu 

tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne 

dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno 

užívání stavby na předmětném pozemku využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

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

právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým 

bude povoleno užívání stavby na předmětném pozemku využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

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

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

 

K bodu  2.13 Schválení prodeje části pozemku p. č. 773/1 v k. ú. Vrahovice 
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Schváleno usnesení č. 18094: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e   

prodej části pozemku p.č. 773/1 – orná půda v k.ú. Vrahovice o výměře cca 25 m2 (přesná výměra bude známa 

po vypracování geometrického plánu), společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, PSČ: 370 01, IČ: 280 85 400, za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 550 Kč bez DPH/m2, tj. celkem cca 13.750 Kč 

bez DPH, 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  2.14 Schválení bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 5738/13 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18095: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 5738/13 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 38 m2 (přesná 

výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00, IČ: 606 09 460, z hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro 

Střední školu designu a módy, Prostějov, příspěvkovou organizaci, se sídlem Prostějov, Vápenice 2986/1, PSČ: 

796 01, IČ: 479 22 061, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za následujících podmínek: 

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

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

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

Prostějovem ošetřeny smlouvou o budoucí darovací smlouvě, 

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

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 

 

K bodu  2.15 Schválení bezúplatného převodu pozemků p. č. 7733 a p. č. 6365/9 oba v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18096: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatný převod pozemků p.č. 7733 – ostatní plocha o výměře 680 m2 a p.č. 6365/9 – ostatní plocha o výměře 

19 m2, oba v k.ú. Prostějov, z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví Olomouckého kraje, se 

sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00, IČ: 606 09 460, do hospodaření Správy silnic 

Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Hodolany, Lipenská 753/120, PSČ: 779 00, IČ: 

709 60 399, s tím, že Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

K bodu  2.16 Revokace usnesení ZMP č. 12039 ze dne 14. 2. 2012 

Schváleno usnesení č. 18097: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

r e v o k u j e 

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 12039 ze dne 14.02.2012, kterým byl schválen bezúplatný převod 

mostního objektu na ul. Vrahovická v Prostějově (mostní konstrukce podchodu pod žel. tratí) do vlastnictví 

Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 

00, IČ: 709 94 234. 

 

K bodu  2. 17 Nabídka na odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Čechovice u Prostějova 

Schváleno usnesení č. 18098: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

o d m í t á 

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. 
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K bodu  2.18 Odpis pohledávky 

Schváleno usnesení č. 18099: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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  3. Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2017 

Schváleno usnesení č. 18100: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

a) s c h v a l u j e 

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

až 5 tohoto materiálu, 

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

předcházejících účetních období; 

b) b e r e   n a   v ě d o m í 

Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2017. 

 

K bodu  4. Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017 

Schváleno usnesení č. 18101: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

A. s c h v a l u j e 

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

a to bez výhrad s tím, že: 

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

ve výši 15 439 704,75 Kč, 

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

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

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

 

2. převod finančních prostředků ze základního běžného účtu  

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

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

statutu fondu.  

 

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

důvodové zprávy, 

 

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

roku 2017), kterým se: 

 

Zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70 3111 2122 1 0700000000000 2 000,00 

70 3111 2122 1 0700000000000 162,00 

70 3111 2122 1 0700000000000 15 300,00 

70 3113 2122 1 0700000000000 42 360,00 

70 3113 2122 1 0700000000000 22 830,65 

70 3113 2122 1 0700000000000 4 406,00 

70 3113 2122 1 0700000000000 26 193,00 

70 3121 2122 1 0700000000000 35 280,93 

70 3314 2122 1 0700000000000 17 496,00 

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem 

z investičních fondů těchto organizací 

 
Zvyšuje stav rezerv města 
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Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70   8115 1 0700000000000 166 028,58 

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje 

 

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

„Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2017“, 

 

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

kraje (viz strana 38 - 40) kterým se: 

 

Zvyšuje rozpočet příjmů  

  

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace 
O hodnotu v 

Kč 
Poznámka 

0000000070 006402 2223  0700000000000 14 390,00 Volba prezidenta ČR 

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

ČR 

0000000070 006402 2223  0700000000000 19 533,55 
Volby do zastupitelstev 

obcí - Držovice 

Aktivní finanční vypořádání roku 2017 se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje 

  

Zvyšuje stav rezerv města  

  

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace 
O hodnotu v  

Kč 
Poznámka 

0000000070  8115 

00

00

00

00

1 

0700000000000 81 277,41 
Aktivní vypořádání roku 

2017 

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

B. b e r e   n a   v ě d o m í 

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

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

předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 420/2004 Sb.“) pro územní samosprávný celek statutární město Prostějov za období od 1. 1. 2017 do 

31. 12. 2017 auditorskou společností AUDIT TEAM, s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 

Olomouc,  

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

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

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

- Držovice). Finanční prostředky budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, zaúčtovány do 

krátkodobých prostředků uložených na bankovních účtech města (trvalý peněžní fond statutárního města 

Prostějova - fond rezerv a rozvoje). Finanční vypořádání dotací s nárokem úplného krytí bylo v řádném termínu 

zasláno na Olomoucký kraj, 
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C. u k l á d á 

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

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

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

statutu fondu.  

 

K bodu  5. 1 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

Schváleno usnesení č. 18102: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 002310 2111   0500000000000 556.006 

zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace vodného a stočného  

0000000050 003612 3112   0500000000000 196.084 

zvýšení pol. 3112 – příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí; 

0000000050 003639 3111   0500000000000 50.394.383 

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků 

0000000050 006409 2329   0500000000000 3.801.700 

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy;  vrácení fin.prostředků uložených v notářské úschově 

- zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 54.948.173 

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  5. 2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodník na ulici Krasická) 

Schváleno usnesení č. 18103: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 0600616000000 180 000 

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby Chodník na ulici Krasická 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 180 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu  5. 3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Partyzánská) 

Schváleno usnesení č. 18104: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3111 6121  1 0600595000000 1 400 000 

Zvýšení pol. 6121 –  budovy, haly, stavby - EÚO MŠ Partyzánská 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 400 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu  5. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ulici 

Říční) 
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Schváleno usnesení č. 18105: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 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  5. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična) 

Schváleno usnesení č. 18106: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 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  5. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce domovních kotelen) 

Schváleno usnesení č. 18107: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3612 6121  1 0600590000000 500 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu Domovní správy 

Prostějov 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 500 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  5. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace v Žešově) 

Schváleno usnesení č. 18108: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2212 6121  1 0600486000000 4 000 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce komunikace v Žešově 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 



Strana 9 z 18 

 

0070 6409 5901   0700000709003 1 000 000 

Snížení pol. 5901 – nespecifické rezervy - OV Žešov (participace) 

0060 2212 5171   0600000709003 1 000 000 

Snížení pol. 5171 – opravy a udržování - OV Žešov (participace) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 2 000 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  5. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4) 

Schváleno usnesení č. 18109: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 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  5. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Středisko mládeže kopané) 

Schváleno usnesení č. 18110: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121  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 

 

K bodu  5.10 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Terminál na aut. nádraží ul. Janáčkova) 

Schváleno usnesení č. 18111: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3636 6121  1 0600584000000 1 400 000  

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova 

- 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 

 

K bodu  5.11 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37) 

Schváleno usnesení č. 18112: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 
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Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 0600554000000 1 100 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Vnitroblok Kostelecká 33-37 - rek. komunikace a chodníků 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 100 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  5.12 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky 

Vrahovice, chodník) 

Schváleno usnesení č. 18113: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 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  5.13 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity) 

Schváleno usnesení č. 18114: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 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 

 

K bodu  5.14 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond 

Schváleno usnesení č. 18115: 

Zastupitelstvo 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 

 0071 006171 5499   0710000710050 324.377,- 

 Zvýšení položky „Kultura, tělovýchova a sport“ po převodu zůstatku nad plánovaný objem prostředků 

sociálního fondu – příděl do sociálního fondu  

- snižují prostředky sociálního fondu 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0071  8115   0710000000000 324.377,- 

 Snížení prostředků sociálního fondu o zůstatek sociálního fondu z roku 2015 nad plánovaný objem 

prostředků  

 

 

K bodu  6. 1 Dotace NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření 

objektu Národního domu z důvodu opravy 

Schváleno usnesení č. 18116: 
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Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

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

při dodržení následujících podmínek: 

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

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

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

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

služby) a veškerými výnosy vzniklými a zaúčtovanými v době uzavření objektu Národního domu, 

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

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

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

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

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

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

na veřejně přístupném místě a informace na webových stránkách žadatele,  

- splnění tohoto závazku prokáže takto: fotodokumentací,  

 

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

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

uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu, 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 002510 5221  1 0700000000000 2.300.000 

 (zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 2.300.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  6. 2 Dotace - Odbor rozvoje a investic (SKC Prostějov z.s.) 

Schváleno usnesení č. 18117: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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 O hodnotu v Kč 

 0060 3412 6322  1 0600000000000 1 400 000 

 zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům - SKC Prostějov z. s., 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1400 000 
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Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  6. 3 Dotace – oblast sportu (jednorázová akce – Tenisový klub Prostějov, spolek) 

Schváleno usnesení č. 18118: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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 6. 4 Dotace – oblast školství – celoroční činnost (Junák-český skaut, středisko Děti přírody Prostějov,z.s.) 

Schváleno usnesení č. 18119: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 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 4427/2, 

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  6. 5 Dotace nedoporučená – oblast sportu (Vodácký klub 109, Prostějov, pobočný spolek SVoČR) 
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Schváleno usnesení č. 18120: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 100.000,-- Kč  

Vodáckému klubu 109, Prostějov, pobočnému spolku SVoČR, Kravařova 123/1, IČO 657 62 274 na pořádání 

závodu v raftingu O pohár primátora Prostějova (doprava, rozhodčí, časomíra, ubytování) z důvodu, že žádost 

nebyla doporučena dostatečným počtem hlasů členů Rady města Prostějova. 

 

K bodu  6. 6 Dotace – oblast kultury (jednorázová akce - Folklorum z. s.) 

Schváleno usnesení č. 18121: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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 …… (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 O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000000000 70 000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – Folklorum z. s. – publikace o sběrateli lidových písní …… ) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 70 000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu  6. 7 Dotace – oblast sportu (celoroční činnost - SK Prostějov 1913, spolek) 

Schváleno usnesení č. 18122: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) 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 

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  6. 8 Dotace – oblast sociální (celoroční činnost - Mateřské centrum Prostějov, z.s.) 
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Schváleno usnesení č. 18123: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

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

IČO 686 85 017 

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

a energie, ostatní služby, osobní náklady; 

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

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

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem  do 31. 12. 2018 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem 

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

IČO 686 85 017 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4339 5222   0210000000000 150.000 

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

provozu Mateřského centra Cipísek) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 150.000 

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

 

K bodu  6. 9 Dotace nedoporučená – oblast zdravotní (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 18124: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

kapitole 70 – finanční ve výši 100.000 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 100.000 

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 100.000  

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

 

 

 

K bodu  6.10 Dotace na obnovu památek pro rok 2018 

Schváleno usnesení č. 18125: 
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Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. Uzavření veřejnoprávních smluv s vlastníky nemovitých kulturních památek a poskytnutí účelových dotací na 

obnovu níže uvedených nemovitých kulturních památek z rozpočtu města Prostějova vlastníkům těchto 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 

 

2. rozpočtové opatření, kterým se 

a) zvyšuje rozpočet výdajů: 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5223   620000000000 475.000, – 

(zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5493   620000000000 91.800, – 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5493   620000000000 130.200, – 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5493   620000000000 175.000, – 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím) 

b) snižuje rozpočet výdajů: 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5909   620000000000 475.000, – 

(snížení položky 5909 – zachování a obnova kulturních památek) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5909   620000000000 91.800, – 
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(snížení položky 5909 – zachování a obnova kulturních památek) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5909   620000000000 130.200, – 

(snížení položky 5909 – zachování a obnova kulturních památek) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5909   620000000000 175.000, – 

(snížení položky 5909 – zachování a obnova kulturních památek) 

 

3. 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. 

 

K bodu  7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SK Prostějov 1913, spolek 

Schváleno usnesení č. 18126: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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: jeden milion pět set tisíc 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 

 

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. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - VK Prostějov, spolek 

Schváleno usnesení č. 18127: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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: pět set tisíc 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 
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 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  9. Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH města Prostějova 

Schváleno usnesení č 18128: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

I. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova, 

II. finanční spoluúčast statutárního města Prostějova nejméně ve výši 60 000,- Kč, 

III. smlouvu o poskytnutí  dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem dle 

přílohy k písemnému materiálu. 

 

K bodu 10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Cyklistická stezka v sídlišti Šárka, Prostějov“ 

Schváleno usnesení č. 18129: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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 11. Přijetí neinvestiční dotace od OlK na Krajské postupové přehlídky OlK, Wolkrův Prostějov a 

XXXVI. Prostějovské hanácké slavnosti 

Schváleno usnesení č. 18130: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje z dotačního titulu: Program podpory kultury v 

Olomouckém kraji v roce 2018 ve výši 400.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a 

realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje, 61. festivalu poezie Wolkrův Prostějov a 

XXXVI. Prostějovských hanáckých slavností,  

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 spojených s 

přípravou a realizací Krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje, 61. festivalu poezie Wolkrův 

Prostějov a XXXVI. Prostějovských hanáckých slavností. 

 

K bodu 12. Přijetí investiční dotace z rozpočtu OlK na Podporu prevence kriminality 

Schváleno usnesení č. 18131: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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“. 
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K bodu 13. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu 

Schváleno usnesení č. 18132: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

v y d á v á   

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního 

města Prostějova  č. 1/2018 o nočním klidu, a to dle předloženého materiálu. 

 

K bodu 14. Změna počtu zaměstnanců statutárního města Prostějova zařazených do Městské policie Prostějov k 

1. 7. 2018 

Schváleno usnesení č. 18133: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e  

změnu systemizace pracovních míst Městské policie Prostějov k datu 1.7.2018 tak, že stanoví počet pracovních 

míst strážník na 60 na dobu určitou – do ukončení pracovního poměru strážníka v dlouhodobé pracovní 

neschopnosti. 

 

K bodu 15. Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů 

Schváleno usnesení č. 18134: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

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

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

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

Zastupitelstvo města Prostějova, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností člena daného orgánu 

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

 

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

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

 

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

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

zveřejnění daného osobního údaje nezbytné, 

 

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

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

povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu dané funkce, 

 

2. u k l á d á 

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

ustanovilo Zastupitelstvo města Prostějova prostřednictvím jejich předsedů a zapisovatelů s bodem 1 tohoto 

usnesení. 

odpovídá: RNDr. Alena Rašková, primátorka města 

termín: do 30. 6. 2018 

 

K bodu 18. Zpráva o činnosti rady města 

Schváleno usnesení č. 18135: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období. 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

Prostějov 11. 6. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


