
Strana 1 z 38 

 

 S00AX02CW359 

*S00AX02CW359* 
čj.        PVMU     85438/2018  10 
SpZn.   KP     28/2018  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 38 příloh:       listů příloh: 

 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  PROSTĚJOV 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Z á p i s 

ze 111. schůze Rady města Prostějova,  

konané 27. 6. 2018 

v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prostějov 27. 6. 2018 

 

 



Strana 2 z 38 

 

 

 

 

Přítomni: 
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P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 27. 6. 2018 

2.1 Záležitosti komisí rady: 

2.1.1 Doporučení Komise pro dopravu z 30. 5. 2018 

2.1.2 Doporučení Komise pro podporu podnikání a rozvoj města z 19. 6. 2018 

3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

3.1 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 70 – finanční 

4. Návrh změny organizační struktury Odboru školství, kultury a sportu MMPv 

4.1.1 VZ Rekonstrukce ul. Plumlovská - informace o přípravě řízení 

4.1.2 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby 1. SK Prostějov 

4.1.3 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby BK Olomoucko 

4.1.4 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby LHK Jestřábi 

4.1.5 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby VK Prostějov 

5. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

 1 Redakční rada Prostějovských radničních listů 

 2 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora 

3 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - 1. SK Prostějov) 

4 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - BK OLOMOUCKO) 

5 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - LHK Jestřábi Prostějov) 

6 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - VK Prostějov) 

6. Záležitosti Finančního odboru: 

1 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společnosti Arca Investments a. s. 

2 ROZOP kapitoly 70 – finanční 

7. Záležitosti Odboru informačních technologií: 
1 Dodatek č. 2 smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití Informačního systému GINIS 

2 Schválení smlouvy o technické podpoře se společností VITA software s.r.o. – staženo z programu 

8. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

1 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody 

2 Dotace 2018 - oblast sociální (celoroční činnost) 

3 Dotace 2018 - oblast sociální (celoroční činnost - Podané ruce, osobní asistence) 

4 Dotace 2018 nedoporučená - oblast sociální (jednorázová akce) 

5 Dotace 2018 - oblast zdravotní (celoroční činnost) – staženo z programu 

6 Dotace 2018 - oblast zdravotní (jednorázová akce - ZZS OlK) 

7 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci a kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Informace o doplnění prázdninového provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2018 

2 Splnění uložených opatření zřízenými příspěvkovými organizacemi 

3 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za podíl na zlepšeném hospodářském  

výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2017 

4 Návrh platového zařazení ředitele Sportcentra DDM Prostějov 

5 Návrh platového zařazení ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 

6 Schválení kalkulačních cen pronájmu tělocvičny ZŠ Prostějov, Majakovského 1 

7 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Střední zdravotnická škola 

8 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - HC REBELS 

9 Dotace 2018 - oblast kultury (celoroční činnost) 

10 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce) 

11 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce - ……) 

12 Dotace 2018 nedoporučená - oblast kultury (jednorázové akce) 

13 Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost) 

14 Dotace 2018 - oblast sportu (jednorázové akce) 

15 Dotace 2018 - oblast školství (celoroční činnost) 

16 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Smetanova) 

17 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka) 

10. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Rekonstrukce ulice Plumlovská – PD vynucené přeložky plynárenského zařízení společnosti innogy, a.s. 

2 Rekonstrukce ulice Plumlovská – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH 

KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00115 
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3 Chodník na ulici Krasická – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH 

KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00102 

4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Muzeum a galerie v Prostějově - oprava střechy hlavní budovy) 

5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov - oprava části ležaté kanalizace) 

6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Střední škola designu a módy - oprava osvětlení) 

7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Vrahovická – most) 

8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy) 

9 Rekonstrukce ulice Plumlovská - Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

10 Terminál Janáčkova - výběr dotačního projektu 

11. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu v k. ú. Krasice  

2 Přijetí finančního daru od OlK 

3 Revokace usnesení RMP č. 8435 z 15. 5. 2018 a vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 6559/1 v k. ú. 

Prostějov 

4 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu prostějovského zámku na Pernštýnském nám. 176/8 

5 Schválení pronájmu pozemků v k. ú. Vrahovice - areál koupaliště ve Vrahovicích 

6 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 7904 a p. č. 7903, oba v k. ú. Prostějov 

7 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov 

8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 4881/1 v k. ú. Prostějov, jehož součástí je stavba technického 

vybavení 

9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 8027 v k. ú. Prostějov 

10 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Prostějov 

11 Výkup pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

12 Výkup pozemků p. č. 3965/1, p. č. 3965/2, p. č. 3966/1 a p. č. 3966/2, vše  v k. ú. Prostějov, a ROZOP 

kapitoly 50 

13 Předžalobní výzva k náhradě bolestného - …… 

14 ROZOP kapitoly 50 - výkup pozemku p. č. 1598/2 v k. ú. Prostějov 

15 Ukončení nájemních smluv, schválení pronájmu a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v 

objektu na Husově nám 91 v Prostějově 

12. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.: 

1 Schválení záměru změny smlouvy v osobě nájemce – ul. Brněnská 40 

2 Schválení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše 1. SK 

3 Schválení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše TJ Haná 

4 Schválení postupu budoucí změny nájemních smluv - restaurace U tří bříz na ul. Dolní 2 

5 Ceník vstupného Koupaliště Vrahovice 

13. Bytové záležitosti: 

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

3 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS (bytová náhrada) 

14. Různé 

14.1 LHK Jestřábi Prostějov A-team, s. r. o. - žádost o souhlas s užitím znaku města 

14.2 …… - žádost o snížení nájemného 

14.3 Občané Žešova - žádost o opravu mostu a Informace k petici občanů (most v Žešově) 

14.4 Informace o vyřízení petice - Vrahovická ulice  

14.5 Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, 

kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn 

14.6 Korespondence 

15. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- v 11:00 hod. zahájila a dále řídila 111. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, omluvila Ing. Pospíšila, sdělila, že Ing. Vysloužilová, 

MBA se dostaví později a Ing. Šmíd odejde ve 13:30 hod. 

- navrhla stáhnout z programu materiály: 

7.2 Schválení smlouvy o technické podpoře se společností VITA software s.r.o. 

8.5 Dotace - oblast zdravotní (celoroční činnost) 

- navrhla rozšířit program o materiály: 

2.1 Záležitosti komisí rady: 

2.1.1 Doporučení Komise pro dopravu z 30. 5. 2018 

2.1.2 Doporučení Komise pro podporu podnikání a rozvoj města z 19. 6. 2018 

4.1.1 VZ Rekonstrukce ul. Plumlovská - informace o přípravě řízení 

4.1.2 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby 1.SK Prostějov 

4.1.3 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby BK Olomoucko 

4.1.4 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby LHK Jestřábi 

4.1.5 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby VK Prostějov 

5.3 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - 1. SK Prostějov) 

5.4 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - BK OLOMOUCKO) 

5.5 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - LHK Jestřábi Prostějov) 

5.6 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - VK Prostějov) 

10.9 Rekonstrukce ulice Plumlovská - Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 

10.10 Terminál Janáčkova - výběr dotačního projektu 

11.13 Předžalobní výzva k náhradě bolestného - …… 

11.14 ROZOP kapitoly 50 - výkup pozemku p. č. 1598/2 v k. ú. Prostějov 

11.15 Ukončení nájemních smluv, schválení pronájmu a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v 

objektu na Husově nám 91 v Prostějově 

12.5 Ceník vstupného Koupaliště Vrahovice 

14.1 LHK Jestřábi Prostějov A-team, s. r. o. - žádost o souhlas s užitím znaku města 

14.2 …… - žádost o snížení nájemného 

14.3 Občané Žešova - žádost o opravu mostu a Informace k petici občanů (most v Žešově) 

14.4 Informace o vyřízení petice - Vrahovická ulice  

14.5 Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, 

kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn 

14.6 Korespondence 

 

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 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8553: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 111. schůze, konané dne 27. 6. 2018, uvedený na pozvánce 

- s tím, že z programu jsou staženy materiály:  

7.2 Schválení smlouvy o technické podpoře se společností VITA software s.r.o. 

8.5 Dotace - oblast zdravotní (celoroční činnost) 

- s rozšířením o materiály: 

2.1 Záležitosti komisí rady: 

2.1.1 Doporučení Komise pro dopravu z 30. 5. 2018 

2.1.2 Doporučení Komise pro podporu podnikání a rozvoj města z 19. 6. 2018 

4.1.1 VZ Rekonstrukce ul. Plumlovská - informace o přípravě řízení 

4.1.2 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby 1.SK Prostějov 

4.1.3 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby BK Olomoucko 

4.1.4 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby LHK Jestřábi 

4.1.5 Návrh na přijetí nabídky v ZŘ Propagační služby VK Prostějov 

5.3 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - 1. SK Prostějov) 

5.4 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - BK OLOMOUCKO) 
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5.5 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - LHK Jestřábi Prostějov) 

5.6 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - VK Prostějov) 

10.9 Rekonstrukce ulice Plumlovská - Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 

10.10 Terminál Janáčkova - výběr dotačního projektu 

11.13 Předžalobní výzva k náhradě bolestného - …… 

11.14 ROZOP kapitoly 50 - výkup pozemku p. č. 1598/2 v k. ú. Prostějov 

11.15 Ukončení nájemních smluv, schválení pronájmu a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor 

v objektu na Husově nám 91 v Prostějově 

12.5 Ceník vstupného Koupaliště Vrahovice 

14.1 LHK Jestřábi Prostějov A-team, s. r. o. - žádost o souhlas s užitím znaku města 

14.2 …… - žádost o snížení nájemného 

14.3 Občané Žešova - žádost o opravu mostu a Informace k petici občanů (most v Žešově) 

14.4 Informace o vyřízení petice - Vrahovická ulice  

14.5 Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova  

č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn 

14.6 Korespondence 

 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 27. 6. 2018 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8554: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 27. 6. 2018 dle písemného materiálu. 

 

 

K bodu  2.1 Záležitosti komisí rady 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

Po skončení rozpravy předsedající navrhla usnesení a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8555: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1. doporučení Komise pro dopravu z 30. 5. 2018; 

2. doporučení Komise pro podporu podnikání a rozvoj města z 19. 6. 2018, 

3. informaci o jmenování nových tajemnic komisí: 

- Idy Jordové tajemnicí Komise pro regeneraci městské památkové zóny, 

- Ing. Lenky Moučkové tajemnicí Komise pro dopravu, 

- Michaely Dobešové tajemnicí Komise školské. 

 

 

K bodu  3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

Písemný materiál předložil: Pišťák Miroslav 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8556: 

Rada města Prostějova 
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s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. Zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 6122   01300270000000 330.000 

Modernizace kamerového systému – výměna dvou kamer 

0000000013 005311 6122   01300280000000 150.000 

Propojení PCR – MP realizace mikrovlného spoje, dotace Olomoucký kraj, podíl města 

0000000013 005311 5137   0130029000000 10.000 

Forenzní značení jízdních kol – druhá etapa, podíl města, rozdělení položek 

0000000013 005311 5139   01300290000000 5.000 

Forenzní značení jízdních kol – druhá etapa, podíl města, rozdělení položek 

0000000013 005311 5139   0130000000000 20.000 

Posílení položky na nákup materiálu  v rámci kapitoly 

2. Snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 6122   0130024000000 94.000 

Radiostanice – zůstatek po nákupu  10 kusů radiostanic, vysoutěžena nižší cena 

0000000013 005311 6123   0130023000000 14.000 

Služební vozidla - zůstatek po nákupu vozidel 

0000000013 005311 6122   0130026000000 300.000 

Modernizace kamerového systému – podíl města 

0000000013 005311 5171   0130000000000 107.000 

Přesun z položky údržby na investiční položku – výměna dvou kamer a realizace projektu propojení 

PČR 

 

 

K bodu  3.1 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 70 – finanční 

Písemný materiál předložili: Fišer Zdeněk, Ing., Mgr. Pospíšil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8557: 

Rada města Prostějova   

s ch v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0050 3412 5137  1 0500556000000 350 000 

Zvýšení položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek - Koupaliště Vrahovice – vybavení 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 350 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu  4. Návrh změny organizační struktury Odboru školství, kultury a sportu MMPv 

Písemný materiál předložila: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil, M. Pišťák, Ing. Fišer  

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8558: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e  

s účinností od 1. 7. 2018 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru školství, kultury a sportu takto: 
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zřizuje 1 nové pracovní místo v oddělení státní správy a samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu se 

zařazením referent samosprávných agend pro školství, kulturu a sport vykonávané zaměstnancem v pracovním 

poměru na dobu neurčitou, a zvyšuje celkový počet pracovních míst na Odboru školství, kultury a sportu na 14, 

II. s c h v a l u j e 

organizační schéma Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu, 

a to s účinností od 1. 7. 2018, 

III. s c h v a l u j e  

celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 7. 2018 na 

313 zaměstnanců, 

IV. s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000014 6171 5011   0140000000000 108.000,-- 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – navýšení o 1 nového zaměstnance 

0000000014 6171 5031   0140000000000 27.000,-- 

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – navýšení pro 1 nového zaměstnance 

0000000014 6171 5032   0140000000000 9.700,-- 

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance 

0000000014 6171 5038   0140000000000  400,-- 

Povinné pojistné na úrazové pojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance 

0000000014 6171 5179   0140000000000 1.800,-- 

Ostatní nákupy j. n. – navýšení položky na ošatné pro 1 nového zaměstnance 

0000000071 6171 5169   0710000710060  2.500,-- 

Příspěvek na stravenky – navýšení pro 1 nového zaměstnance 

0000000071 6171 5499   0710000710010 750,-- 

Příspěvek na rekreaci – navýšení pro 1 nového zaměstnance 

0000000071 6171 5499   0710000710080  1.500,-- 

Příspěvek na penzijní připojištění – navýšení pro 1 nového zaměstnance 

3. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 6409 5901   0700000707100   151.650,-- 

Snížení rezervy RMP pro ROZOP 

 

 

K bodu  4.1.1 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ – informace o přípravě řízení 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupil: Ing. Fišer 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8559: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1. informaci o stavu přípravy zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce 

ulice Plumlovská“, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon);   

2. provedení administrace této veřejné zakázky, včetně zpracování zadávací dokumentace, specializovanou 

společností RPA Tender s.r.o., Brno, IČ 29367107 na základě Příkazní smlouvy, 
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u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit předložení zadávací 

dokumentace předmětné veřejné zakázky na nejbližší jednání Rady města Prostějova.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 24. 7. 2018 

 

 

K bodu  4.1.2 Návrh na přijetí nabídky v zadávacím 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“ 

Písemný materiál předložily: RNDr. Tatarkovičová, Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Grulich, PaedDr. Šlambor, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer, Mgr. Orságová, Ing. 

Vysloužilová, MBA 

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

dle připomínek v diskusi. 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8560: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

1. na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, spolku 1. SK Prostějov 

z.s., IČ: 266 21 916, 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“, vzhledem 

k tomu, že nabídka dodavatele splnila všechny požadavky zadavatele dle Výzvy k podání nabídky tak, jak je 

uvedeno v důvodové zprávě. 

 

2. zadat 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“ spolku 1. SK Prostějov z.s., se sídlem Za 

Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov, IČ: 266 21 916, a uzavřít se jmenovaným spolkem smlouvu o 

propagaci k realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

3. doplnit návrh smlouvy o propagaci o nový článek zavazující poskytovatele k realizaci návštěv základních škol 

za účelem propagace fotbalu a sportu obecně ve znění dle důvodové zprávy. 

 

u k l á d á 

1. Odboru kancelář primátora zajistit prostřednictvím Oddělení sekretariátů ve lhůtě dle zákona uzavření 

smlouvy o propagaci na realizaci veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci 

fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019“ s vybraným 

poskytovatelem, spolkem 1. SK Prostějov z.s., se sídlem Za Místním nádražím 4536, 796 01 Prostějov,  

IČ: 266 21 916. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 2. 7. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka zajistit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek dokončení administrace 

zadávacího řízení „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a 

dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2018/2019“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

    k. termín: 15. 7. 2018 
 

 

K bodu 4.1.3 Návrh na přijetí nabídky v zadávacím 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“ 

Písemný materiál předložily: RNDr. Tatarkovičová, Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Grulich, PaedDr. Šlambor, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer, Mgr. Orságová, Ing. 

Vysloužilová, MBA 
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Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu 

dle připomínek v diskusi. 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8561: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

1. na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, společnosti BK 

OLOMOUCKO SPORT s.r.o., se sídlem Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 063 74 581, 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“, vzhledem k tomu, že 

nabídka dodavatele splnila všechny požadavky zadavatele dle Výzvy k podání nabídky tak, jak je uvedeno 

v důvodové zprávě;  

 

2. zadat 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“ společnosti BK OLOMOUCKO 

SPORT s.r.o., se sídlem Holická 1173/49a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 063 74 581, a uzavřít se jmenovanou 

společností smlouvu o propagaci k realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

3. doplnit návrh smlouvy o propagaci o nový článek zavazující poskytovatele k realizaci návštěv základních škol 

za účelem propagace basketbalu a sportu obecně ve znění dle důvodové zprávy. 

 

u k l á d á 

1. Odboru kancelář primátora zajistit prostřednictvím Oddělení sekretariátů ve lhůtě dle zákona uzavření 

smlouvy o propagaci na realizaci veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci 

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

s vybraným poskytovatelem, společností BK OLOMOUCKO SPORT s.r.o., se sídlem Holická 1173/49a, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 063 74 581. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 2. 7. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka zajistit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek dokončení administrace 

zadávacího řízení „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu 

mužů a dalších aktivit klubu BK OLOMOUCKO v sezóně 2018/2019“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

    k. termín: 15. 7. 2018 
 

 

K bodu 4.1.4 Návrh na přijetí nabídky v zadávacím 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“ 

Písemný materiál předložily: RNDr. Tatarkovičová, Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Grulich, PaedDr. Šlambor, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer, Mgr. Orságová, Ing. 

Vysloužilová, MBA 

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

dle připomínek v diskusi. 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8562: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

1. na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, společnosti  LHK 

Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. Prostějov, IČ: 289 31 181, podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační 

služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu LHK 
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Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v sezóně 2018/2019“, vzhledem k tomu, že nabídka dodavatele splnila všechny 

požadavky zadavatele dle Výzvy k podání nabídky tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě;  

 

2. zadat 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“ společnosti LHK 

Jestřábi Prostějov A-team s.r.o., se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, IČ: 289 31 181, a uzavřít se 

jmenovanou společností smlouvu o propagaci k realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

3. doplnit návrh smlouvy o propagaci o nový článek zavazující poskytovatele k realizaci návštěv základních škol 

za účelem propagace hokeje a sportu obecně ve znění dle důvodové zprávy. 

 

u k l á d á 

1. Odboru kancelář primátora zajistit prostřednictvím Oddělení sekretariátů ve lhůtě dle zákona uzavření 

smlouvy o propagaci na realizaci 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 vybraným poskytovatelem, společností LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o., se sídlem U Stadionu 

4452, 796 01 Prostějov, IČ: 289 31 181. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 2. 7. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka zajistit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek dokončení administrace 

zadávacího řízení „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“ ve lhůtách stanovených 

zákonem. 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

    k. termín: 15. 7. 2018 
 

 

K bodu 4.1.5 Návrh na přijetí nabídky v zadávacím 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“ 

Písemný materiál předložily: RNDr. Tatarkovičová, Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Grulich, PaedDr. Šlambor, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer, Mgr. Orságová, Ing. 

Vysloužilová, MBA 

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

dle připomínek v diskusi. 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8563: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

1. na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, společnosti Prostějovský 

volejbal s.r.o., Prostějov, IČ: 291 92 277, 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“, vzhledem k tomu, že nabídka dodavatele splnila všechny požadavky zadavatele dle Výzvy 

k podání nabídky tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě;  

 

2. zadat 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“ společnosti Prostějovský volejbal s.r.o., se 

sídlem Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov, IČ: 291 92 277, a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu  

o propagaci k realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

3. doplnit návrh smlouvy o propagaci o nový článek zavazující poskytovatele k realizaci návštěv základních škol 

za účelem propagace volejbalu a sportu obecně ve znění dle důvodové zprávy. 
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u k l á d á 

1. Odboru kancelář primátora zajistit prostřednictvím Oddělení sekretariátů ve lhůtě dle zákona uzavření 

smlouvy o propagaci na realizaci 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“ s vybraným 

poskytovatelem, společností Prostějovský volejbal s.r.o., se sídlem Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov, IČ: 

291 92 277. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 2. 7. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka zajistit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek dokončení administrace 

zadávacího řízení „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci volejbalových utkání A-týmu žen a 

dalších aktivit klubu VK Prostějov v sezóně 2018/2019“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

    k. termín: 15. 7. 2018 

 

 

K bodu  5.1 Redakční rada Prostějovských radničních listů 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Orságová, Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8564: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í  

s návrhem Rozhodnutí tajemníka Magistrátu města Prostějova, kterým se zřizuje Redakční rada Prostějovských 

radničních listů dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  5.2 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8565: 

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 

10 003349 5136     0100000100800 33.880,00 

(zvýšení položky 5136 – vydávání Prostějovských radničních listů) 

10 006171 5169     0100000100300 63.120,00 

(zvýšení položky 5169 – propagační služby) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

10 003349 5021   0100000100800 97.000,00 

(snížení položky 5021 – ostatní osobní výdaje – odměny z dohod na Prostějovské radniční listy) 

 

 

K bodu  5.3 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - 1. SK Prostějov) 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 2 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8566: 

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 

0010 003419 5169   0100000000000 3.500.000,-- 

(zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby - 1. SK Prostějov v sezóně 

2018/2019) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 3.500.000,-- 

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova) 

 

 

K bodu 5.4 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - BK OLOMOUCKO) 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 2 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8567: 

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 

0010 003419 5169   0100000000000 2.000.000,-- 

(zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby - klub BK OLOMOUCKO v sezóně 

2018/2019) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 2.000.000,-- 

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova) 

 

 

K bodu 5.5 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - LHK Jestřábi Prostějov) 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 2 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8568: 

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 

0010 003419 5169   0100000000000 5.000.000,-- 

(zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby - klub LHK Jestřábi Prostějov  

A-team s.r.o. v sezóně 2018/2019) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 5.000.000,-- 

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova) 
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K bodu 5.6 ROZOP kapitoly 10 - kancelář primátora (propagační služby - VK Prostějov) 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 2 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8569: 

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 

0010 003419 5169   0100000000000 2.000.000,-- 

(zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby - klub VK Prostějov v sezóně 

2018/2019) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 2.000.000,-- 

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova) 

 

 

K bodu  6.1 Nabídka na zhodnocování volných finančních prostředků společnosti Arca Investments, a.s. 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o var. 2 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8570: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e  

investici volných finančních prostředků statutárního města Prostějova formou směnky vystavené společností 

Arca Investments a. s. 

 

 

K bodu  6.2 ROZOP kapitoly 70 – finanční 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8571: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 586 177,00 

 Fond rezerv a rozvoje 

- zvyšuje rozpočet výdajů  

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 6409 5901   0700000707600 586 177,00 

 Rezerva na škodní a havarijní události 

 

 

K bodu  7.1 Dodatek č. 2 smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití Informačního systému GINIS 

Písemný materiál předložil: Števko Jan, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8572: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Dodatek č. 2 smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití Informačního systému GINIS se zhotovitelem – 

GORDIC spol. s r.o., IČ: 47903783 se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ: 586 01, dle přílohy k písemnému 

materiálu. 

 

 

K bodu  8.1 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8573: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, dle 

předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  8.2 Dotace 2018 - oblast sociální (celoroční činnost) 

Písemný materiál předložil: Holík Pavel, MUDr., Mgr. Svozil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8574: 

Rada města Prostějova  

I.  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 

 

1. ve výši 30.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku, 

Krakovská 1695/21, Praha, IČO 653 99 447 

- na sociálně aktivizační služby – provozní náklady kanceláře a klubovny Oblastní odbočky Prostějov, 

Svatoplukova 15 – drobný materiál, čistící a hygienické potřeby, psací potřeby, toner, energie, telefonní 

poplatky, internet, nájem včetně služeb z nájmu, ekonomické a ostatní služby; 

- 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 

 

2. ve výši 20.000 Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenskému centru Prostějov, p.s., 

Svatoplukova 2598/15, Prostějov, IČO 440 53 924 

- na rozšiřování a zkvalitňování služeb pro osoby se sluchovým postižením – zabezpečení provozu Poradenského 

centra Prostějov – nájemné včetně služeb, telefon, internet, kancelářské a hygienické potřeby, kreativní materiál 

na sociálně aktivizační služby, pojištění majetku, vzdělávání zaměstnance – kurz znakového jazyka; 

- 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 (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s níže 

uvedenými příjemci budou upřesněny tyto údaje: číslo smlouvy, identifikace příjemce, výše poskytnuté dotace, 

účel dotace, termíny čerpání a vyúčtování dotace, číslo usnesení): 

1. Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaným spolkem, Krakovská 

1695/21, Praha, IČO 653 99 447; 
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2. Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenským centrem Prostějov, p.s., 

Svatoplukova 2598/15, Prostějov, IČO 440 53 924 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4379 5222   0210000000000 50.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (SONS ČR – kancelář a klubovna Oblastní odbočky 

Prostějov; Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR – zabezpečení provozu Poradenského centra 

Prostějov) 

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 

 

II.  n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018  

 

1. ve výši 14.189 Kč Astras, o.p.s., Purkyňova 702/3, Kroměříž, IČO 292 67 609 na Azylový dům pro muže 

(ubytování občanů města Prostějova – mužů nad 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší) – nájemné (mzdové náklady, 

režijní a ostatní náklady) 

- důvod: město Prostějov dofinancovává ze svého rozpočtu provoz Azylového centra v Prostějově 

 

2. ve výši 5.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku, 

Krakovská 1695/21, Praha, IČO 653 99 447 na projekt „Tvořivá dílna pro nevidomé“ realizovaný v rámci 

Oblastní odbočky Prostějov, Svatoplukova 15 – pletení z pedigu – materiál na pletení, ostatní materiál 

- důvod: upřednostnění zajištění činnosti Oblastní odbočky Prostějov v roce 2018 poskytnutím dotace na úhradu 

provozních nákladů 

 

3. ve výši 6.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku, 

Krakovská 1695/21, Praha, IČO 653 99 447 na relaxační cvičení s prvky TAI-CHI realizované v rámci Oblastní 

odbočky Prostějov, Svatoplukova 15 – odměna lektorovi 

- důvod: upřednostnění zajištění činnosti Oblastní odbočky Prostějov v roce 2018 poskytnutím dotace na úhradu 

provozních nákladů. 

 

 

K bodu  8.3 Dotace 2018 - oblast sociální (celoroční činnost - Podané ruce, osobní asistence) 

Písemný materiál předložil: Holík Pavel, MUDr., Mgr. Svozil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil, Mgr. Galářová 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit.  

 

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

Schváleno usnesení č. 8575: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 8.3 Dotace 2018 - oblast sociální (celoroční činnost - Podané ruce, osobní asistence). 

 

 

K bodu  8.4 Dotace 2018 nedoporučená - oblast sociální (jednorázová akce) 

Písemný materiál předložil: Holík Pavel, MUDr., Mgr. Svozil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8576: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 35.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., 

Strakonická 98, Praha, IČO 004 07 933 
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- na výcvik v mediaci – úhrada akreditovaného výcviku rodinné mediace pracovnice SOS dětských vesniček, z.s. 

- důvod: jedná se o zvyšování odborné kvalifikace pracovníka – na tento účel není dotace z rozpočtu města 

Prostějova poskytována. 

 

 

K bodu  8.6 Dotace 2018 - oblast zdravotní (jednorázová akce - ZZS OlK) 

Písemný materiál předložil: Holík Pavel, MUDr., Mgr. Svozil 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8577: 

Rada města Prostějova 

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 60.000 Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, Aksamitova 557/8, Olomouc, IČO 008 49 103 

- na obměnu 2 ks lineárních dávkovačů Perfusor Compact s příslušenstvím v sanitních vozidlech výjezdových 

skupin Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje na výjezdové základně v Prostějově; 

- 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 Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací, Aksamitova 557/8, Olomouc, IČO 008 49 103 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 3533 5339   0210000000000 60.000 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Zdravotnická záchranná 

služba Olomouckého kraje – obměna lineárních dávkovačů Perfusor Compact s příslušenstvím) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 60.000  

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

 

 

K bodu  8.7 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci a kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8578: 

Rada města Prostějova 

a) s o u h l a s í 

s převodem finančních prostředků z rezervního fondu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové 

organizace, ve výši 65.000 Kč do investičního fondu této příspěvkové organizace, 

b) u k l á d á 

vedoucí sestře Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, provést odvod finančních prostředků 

z investičního fondu organizace na účet zřizovatele ve výši 65.000 Kč za účelem provedení oprav podlahy 

v přípravně stravy, podlahy ve spojovací chodbě u prádelny, obložení ve výdejně stravy a výměnu dvou krytů 

radiátorů, 

c) 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 
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0021 3539 2122   0210000000000 65.000 

zvýšení položky 2122 – odvody příspěvkových organizací (odvod z investičního fondu Jeslí sídliště Svobody 

v Prostějově za účelem provedení oprav podlahy v přípravně stravy, podlahy ve spojovací chodbě u 

prádelny, obložení ve výdejně stravy a výměny dvou krytů radiátorů) 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 3113 5331   0200000020337 65.000 

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

v prostorách Jeslí sídliště Svobody v Prostějově – oprava podlahy v přípravně stravy, podlahy ve spojovací 

chodbě u prádelny, obložení ve výdejně stravy, výměna dvou krytů radiátorů) 

 

 

K bodu  9. 1 Informace o doplnění prázdninového provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2018 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8579: 

Rada města Prostějova  

b e r e    n a    v ě d o m í 

informaci o přerušení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsících 

červenci a srpnu 2018; 

s o u h l a s í 

s doplněným plánem provozu vybraných mateřských škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem v měsíci 

červenci 2018 dle navrženého rozpisu v důvodové zprávě. 

 

 

K bodu  9. 2 Splnění uložených opatření zřízenými příspěvkovými organizacemi 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8580: 

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací 

b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci vedoucího odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petra Ivánka o splnění opatření uložených na 

základě výsledků veřejnosprávních kontrol těmto organizacím: 

- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, IČO 441 59 960 

- Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 628 59 056 

- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, IČO 479 22 770 

- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČO 479 22 303 

- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČO 479 22 486 

- Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČO 479 22 435 

- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, IČO 702 87 431 

- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO 479 22427 

- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, IČO 709 82 945 

- Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, IČO 004 02 338 

- Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace,  IČO 008 40 173 

- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, IČO 004 02 362 

- KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, IČO 055 92 178. 

 

 

K bodu  9. 3 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací za podíl na zlepšeném hospodářském výsledku v 

doplňkové činnosti za kalendářní rok 2017 

Písemný materiál předložila: Hemerková Ivana, Mgr., Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 
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Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8581: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem za podíl na zlepšeném 

hospodářském výsledku v doplňkové činnosti za kalendářní rok 2017 ve výši dle přílohy k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu  9. 4 Návrh platového zařazení ředitele Sportcentra DDM Prostějov 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8582: 

Rada města Prostějova  

s t a n o v í 

Bc. Janu Zatloukalovi, řediteli Sportcentra - domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace plat s 

účinností od 1. 8. 2018 dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  9. 5 Návrh platového zařazení ředitele ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8583: 

Rada města Prostějova  

s t a n o v í 

Mgr. Radimu Weisserovi, řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 plat s účinností od 1. 8. 2018 dle 

předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  9. 6 Schválení kalkulačních cen pronájmu tělocvičny ZŠ Prostějov, Majakovského 1 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8584: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

kalkulační cenu pronájmu tělocvičny Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 190 Kč/hod. 

 

 

K bodu  9. 7 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Střední zdravotnická škola 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8585: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 
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dodatek č. 1 ke Smlouvě (OŠKS/Bin/RMP/11-2018) o poskytnutí dotace Střední zdravotnické škole, Prostějov, 

Vápenice 2985/3, 796 01 Prostějov, IČO 005 99 212, který se týká prodloužení termínu čerpání a vyúčtování 

poskytnuté dotace do 15. 12. 2018 dle přílohy k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu  9. 8 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - HC REBELS 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8586: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (OŠKS/Hyb/20-18) ze dne 24. 5. 2018 organizaci HC REBELS 

2017 Prostějov, z. s., Česká 813/15, IČO 064 95 591, 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 ženského hokejového klubu 

ve výši 110.000,--  Kč, slovy: jednostodesettisíc korun českých (dále jen ”dotace”) za podmínek uvedených v čl. 

III. smlouvy o poskytnutí dotace (OŠKS/Hyb/20–18) ze dne 24. 5. 2018. 

b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Hyb/20-18  ze dne 24. 5. 2018 (dle vzoru v 

příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem HC REBELS 2017 Prostějov, z. s., 

Česká 813/15,  IČO 064 95 591 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 110.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – HC REBELS 2017 Prostějov, z. s. – dokrytí finančních prostředků na činnost 

ženského hokejového klubu) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 110.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

 

K bodu  9. 9 Dotace 2018 - oblast kultury (celoroční činnost) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Hemerková, RNDr. Rašková, Mgr. Galářová, Mgr. Pospíšil, Bc. Smetana, Ing. Šmíd, J. 

Halvadžievová. 

Bc. Smetana, Ing. Šmíd a J. Halvadžievová oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

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

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 2 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8587: 

Rada 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 20.000,-- Kč 

Loutkovému divadlu STAROST, Dr. Horáka 3407/18, Prostějov, IČO 479 22 168  

- na podporu činnosti (zhotovení loutky, nájem a energie, doprava na festivaly) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 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 (u žadatele budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, 
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identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok poskytnutí dotace, výše 

dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, 

číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) a Loutkovým divadlem STAROST, Dr. Horáka 3407/18, 

Prostějov, IČO 479 22 168; 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 20.000,-- 

   (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 20.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

o d k l á d á 

projednání žádostí o dotace: 

1. Českého svazu bojovníků za svobodu, Legerova 1854/22, Praha - Nové Město,  IČO 004 42 755 ve výši 20 000,- 

Kč na podporu činnosti oblastního výboru v Prostějově (nájem kanceláře na ½ roku, doúčtování služeb k 

nájemnému za rok 2017, květiny k výročím a pietním událostem, poštovné, kancelářské potřeby); 

 

2. Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR, z. s., Praha, IČO 677 98 144 ve výši 20 000,- Kč na podporu činnosti 

oblastního výboru Prostějov (doprava na pietní akce za účasti studentů středních škol). 

 

 

K bodu  9.10 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8588: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 9.10 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce). 

 

 

K bodu  9.11 Dotace 2018 - oblast kultury (jednorázové akce - …… ) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Ing. Fišer, Mgr. Galářová, Mgr. Pospíšil, M. Pišťák, PaedDr. 

Šlambor, Mgr. Galářová, Ing. Grulich 

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

 

Hlasování: 7 pro, 2 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8589: 

Rada města Prostějova  

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 fondu rezerv a rozvoje ve výši 100.000,-- Kč 

…… 

- na podporu vydání publikace o malíři Jano Koehlerovi (náklady na tisk), s podmínkou předání statutárnímu 

městu Prostějov 100 ks výtisků 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 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 
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b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem …… 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5493  1 0200000000000 100.000,-- 

 (zvýšení položky 5493 – …… - vydání publikace o malíři Jano Koehlerovi) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 100.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

 

K bodu  9.12 Dotace 2018 nedoporučená - oblast kultury (jednorázové akce) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8590: 

Rada města Prostějova  

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 40.000,-- Kč ARKS Plus s. r. o., Dolní Hejčínská 360/31, 

779 00 Olomouc, IČO 268 22 334 na Open air koncert Lenky Filipové a hostů v Čechách pod Kosířem (technické 

zabezpečení akce – pódium)  

- důvod: žádost nebyla doporučena dostatečným počtem hlasů členů Rady města Prostějova. 

 

 

K bodu  9.13 Dotace 2018 - oblast sportu (celoroční činnost) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Hemerková, M. Pišťák. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8591: 

Rada 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  

 

1. ve výši 10.000,-- Kč Kulečníku Prostějov z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 479 18 055  

- na podporu činnosti (nájemné, energie, doprava) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 

 

2. ve výši 30.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3522/23, Prostějov, IČO 

227 33 655  

- na podporu činnosti (pronájem lezecké stěny, startovné, doprava a ubytování při závodech) 

- 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 

 

3. ve výši 15.000,-- Kč  Prostějovské šachové škole, z. s., 5. května 232/12, Prostějov, IČO 052 25 710 

- na účast mládeže na turnajích (startovné, doprava na turnaje) 
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem (u jednotlivých 3 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

smlouvy, identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok poskytnutí 

dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum 

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) a 

1. Kulečníkem Prostějov z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 479 18 055;  

2. Horolezeckým oddílem Adrenalin Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3522/23, Prostějov, IČO 227 33 655; 

3. Prostějovskou šachovou školou, z. s., 5. května 232/12, Prostějov, IČO 052 25 710;  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 55.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 55.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

o d k l á d á 

projednání žádostí o dotace: 

1. Maratonského klubu Prostějov, o. s., Ječná 498/35, Prostějov, IČO 024 88 230 ve výši  10.000,-- Kč na 

organizaci běžeckých závodů pro širokou veřejnost (startovní čísla, diplomy, ceny, medaile), 

 

2. SK Hanácká volejbalová liga Prostějov, Česká 813/15, Prostějov, IČO 270 15 599 ve výši 50.000,-- Kč na 

podporu činnosti (pronájem tělocvičen), 

 

3. Just Light – tanečního a talentového studia, spolku, Bedihošťská 332, Kralice na Hané, IČO 053 30 165 ve výši 

110 000, -Kč na podporu činnosti (pronájmy, energie, startovné, doprava na soutěže) 

 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace ve výši 14.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Želeč z. s., Želeč 62, IČO 479 21 277 na podporu 

činnosti (14 ks kompletů fotbalových dresů) 

- důvod: žádost nebyla doporučena dostatečným počtem hlasů členů Rady města Prostějov. 
 

 

K bodu  9.14 Dotace 2018 - oblast sportu (jednorázové akce) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Hemerková, PaedDr. Šlambor, Bc. Smetana, Ing. Fišer. 

PaedDr. Šlambor oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

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

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8592: 

Rada 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 

 

1. ve výši 5.000,-- Kč Kulečníku Prostějov z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 479 18 055  

- na uspořádání Mistrovství republiky v disciplíně kádr 52/1 MS ( rozhodčí včetně delegáta, doprava, poháry, 

medaile, reklamní tabule) 

- 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 
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- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 

 

2. ve výši 42.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, Prostějov, IČO 155 26 151  

- na účast na XVI. všesokolském sletu v Praze (účastnické průkazy – jízdné po Praze, vstupy do šaten a cvičišť, 

ubytování) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 

 

3. ve výši 20.000,-- Kč Prostějovské šachové škole, z. s., 5. května 232/12, Prostějov, IČO 052 25 710 

- na uspořádání šachového turnaje Chess Prostějov 2018 Open (nájemné prostor, odměna rozhodčích, věcné 

ceny, pronájem šachových souprav) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2018 

- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu 

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 

 

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 

a příjemcem (u jednotlivých 4 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

smlouvy, identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, rok poskytnutí 

dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum 

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) a 

1. Kulečníkem Prostějov z. s., Přerovská 485/35, Olomouc, IČO 479 18 055;  

2. Tělocvičnou jednotou Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, Prostějov, IČO 155 26 151;   

3. Prostějovskou šachovou školou, z. s., 5. května 232/12, Prostějov, IČO 052 25 710.  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 67.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 67.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace Tělovýchovné  jednotě Želeč z. s., Želeč 62, IČO 479 21 277 ve výši 4.000,-- Kč na pořádání 

turnaje složek Želeč (zapůjčení a praní dresů, ceny pro účastníky turnaje, příprava – sečení hřiště), 

- důvod: žádost nebyla doporučena dostatečným počtem hlasů členů Rady města Prostějov, 

 

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 fondu rezerv a rozvoje ve výši 

75.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z. s., Letecká 3135/1, Prostějov, IČO 266 50 355  

- na sportovní setkání výsadkových veteránů 2018 (pronájem letadla, tandemové seskoky, ceny, medaile, 

kancelářské potřeby, diplomy, účastnické odznaky) 

- 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 Klubem výsadkových veteránů Prostějov, z. s., Letecká 3135/1, Prostějov, IČO 266 50 355. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 75.000 

 (zvýšení položky 5222 – Klub výsadkových veteránů Prostějov, z. s. - sportovní setkání výsadkových 

veteránů 2018) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 75.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

 

K bodu  9.15 Dotace 2018 - oblast školství (celoroční činnost) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8593: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 9.15 Dotace 2018 - oblast školství (celoroční činnost). 

 

 

K bodu  9.16 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Smetanova) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8594: 

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 003111 5331   0200000020328 400 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 – oprava 

oplocení) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 400 000,-- 

(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO) 

 

 

K bodu  9.17 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8595: 

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 003111 5331   0200000020325 890 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – oprava 

druhé části plotu v  MŠ Dvořákova) 

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

0020 003113 5331   0200000000000 890 000,-- 

(snížení položky 5331- stavební opravy a údržba u PO) 

 

 

K bodu 10. 1 Rekonstrukce ulice Plumlovská – PD vynucené přeložky plynárenského zařízení společnosti innogy, 

a.s. 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Fišer 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8596: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zadat vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce ulice Plumlovská – PD vynucené přeložky 

plynárenského zařízení“ společnosti IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, Ostrava-Přívoz, 702 95, IČ: 465 80 514 formou 

výzvy jednomu zájemci, v souladu s cenovou nabídkou této společnosti. 

 

 

K bodu 10. 2 Rekonstrukce ulice Plumlovská – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00115 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8597: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

SMLOUVU O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. 

VPI/MS/2018/00115 mezi statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČ: 04084063 na investiční akci „Rekonstrukce ulice 

Plumlovská“ dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 10.3 Chodník na ulici Krasická – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00102 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8598: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

SMLOUVU O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. 

VPI/MS/2018/00102 mezi statutárním městem Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČ: 04084063 na investiční akci „Chodník na ulici 

Krasická“ dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 10. 4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Muzeum a galerie v Prostějově - oprava střechy hlavní 

budovy) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8599: 

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 

0060 3315 5169  5 0600000508025 30 000 

Zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb - Muzeum a galerie v Prostějově – oprava střechy hlavní 

budovy 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3315 5171  5 0600000508025 30 000 

Snížení položky 5171 - Muzeum a galerie v Prostějově – oprava střechy hlavní budovy 

 

 

K bodu 10. 5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (RG a ZŠ Prostějov - oprava části ležaté kanalizace) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8600: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

I. zadání zakázky „Oprava části ležaté kanalizace RG a ZŠ Prostějov“ firmě REALINVEST s.r.o., se sídlem 

Kostelecká 16, 796 01 Prostějov, IČO 46961895; 

 

II. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3121 5171   0600000600340 610 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - RG+ZŠ - oprava části  ležaté kanalizace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 610 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva RMP 

 

 

K bodu 10. 6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Střední škola designu a módy - oprava osvětlení) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8601: 

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 

0060 3122 5171   0600000607008 130 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - Střední škola designu a módy – oprava osvětlení šicí dílny  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 130 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva RMP 
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K bodu 10. 7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Vrahovická – most) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8602: 

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 

0060 2219 6121   0600546000000 30 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Vrahovická - most – projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 30 000 

Snížení pol. 5901 – rezerva RMP  

 

 

K bodu 10. 8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. 

střechy) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8603: 

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 

0060 3113 5169   0600609000000 20 000 

Zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb - ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy 

PD 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 20 000 

Snížení položky 5901 - rezerva RMP  

 

 

K bodu 10. 9 Rekonstrukce ulice Plumlovská - Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8604: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

smlouvu „Nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 

8800088059_2/BVB/P“ mezi statutárním městem Prostějovem, Olomouckým krajem, se sídlem Krajského úřadu 

v Olomouci – Hodolanech, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, IČO: 60609460 a společností GasNet, s.r.o., sídlo: 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na investiční akci „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ 

dle předloženého návrhu. 
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K bodu 10.10 Terminál Janáčkova - výběr dotačního projektu 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Fišer, Mgr. Hemerková, PaedDr. Šlambor 

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

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8605: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

realizaci projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007644 s názvem Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově, 

podaného do 50. výzvy MMR k předkládání projektových záměrů z IROPu (výzva pro ITI OA) a odstoupení od 

projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006383 s názvem Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově, podaného 

do 73. výzvy MMR k předkládání projektových záměrů z IROPu (celorepubliková výzva). 

 

 

K bodu 11. 1 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou rodinného domu v k. ú. Krasice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8606: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova neschválit prominutí smluvní pokuty ve výši 480.000 Kč za prodlení s výstavbou 

rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice (v současnosti označen jako pozemky p.č. 100/21 a st.p.č. 

765, oba v k.ú. Krasice) vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 

2009/16/018 ze dne 02.04.2009 ……. 

 

 

K bodu 11. 2 Přijetí finančního daru od OlK 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8607: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e  

v souvislosti s oceněním Statutárního města Prostějova v soutěži v separaci využitelných složek komunálního 

odpadu „O keramickou popelnici“ nabytí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč od Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, za účelem jeho využití Statutárním 

městem Prostějovem na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního 

odpadu, za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je přílohou materiálu. 

 

 

K bodu 11. 3 Revokace usnesení RMP č. 8435 z 15. 5. 2018 a vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 

6559/1 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8608: 

Rada města Prostějova  

1) r e v o k u j e 
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usnesení Rady města Prostějova č. 8435 ze dne 15. 5. 2018, 

2) v y h l a š u j e  

záměr prodeje části pozemku p.č. 6559/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 2.400 m2 (přesná výměra 

bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

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

smlouvy, 

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

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

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

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

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

užívání stavby na předmětném pozemku využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

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

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

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

d) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo výhrady zpětné koupě převáděného pozemku tak, že 

kupujícímu vznikne povinnost převést na požádání tento pozemek Statutárnímu městu Prostějovu zpět za cenu 

rovnající se kupní ceně sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do 

vlastnictví kupujícího; 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, nebo uplynutím lhůty 30 let od uzavření kupní smlouvy, podle toho, která skutečnost 

nastane dříve,  

e) 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 11. 4 Schválení pronájmu nebytových prostor v objektu prostějovského zámku na Pernštýnském nám. 

176/8 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Hemerková, Ing. Fišer 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8609: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží jihovýchodního nároží stavby občanského vybavení č.p. 

176, která je součástí pozemku p.č. 242 v k.ú. Prostějov, na Pernštýnském nám. 176/8 v Prostějově o celkové 

výměře 81,59 m2 společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, 

PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem umístění sídla a zajištění provozu společnosti Domovní správa Prostějov, 

s.r.o., za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

b) výše nájemného – 17.242 Kč bez DPH ročně,  

c) nájemného bude každoročně navyšováno o míru inflace, 

d) s pronájmem nebytových prostor bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského vybavení 

č.p. 176, která je součástí pozemku p.č. 242 v k.ú. Prostějov, na Pernštýnském nám. 176/8 v Prostějově,  

e) nájem bude realizován formou dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2011/50/254 ze dne 26. 7. 

2011. 

 

 

K bodu 11. 5 Schválení pronájmu pozemků v k. ú. Vrahovice - areál koupaliště ve Vrahovicích 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8610: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 
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pronájem pozemků p.č. 657/3, p.č. 657/4, p.č. 658/1, p.č. 658/2, p.č. 658/3, p.č. 658/4, p.č. 658/5, p.č. 658/6, p.č. 

658/7, p.č. 658/8, p.č. 658/9, p.č. 659/2, p.č. 659/4, p.č. 659/8, p.č. st. 875, p.č. st. 876/1, p.č. st. 877, p.č. st. 948/1  a 

p.č. st. 949, vše v k.ú. Vrahovice, včetně všech součástí a příslušenství (areál koupaliště ve Vrahovicích ve stavu 

po dokončení stavební akce Statutárního města Prostějova: „Koupaliště Vrahovice“), společnosti Domovní 

správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za účelem 

provozování koupaliště ve Vrahovicích za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,  

b) výše nájemného – 1.000 Kč bez DPH ročně,  

c) nájemného bude každoročně navyšováno o míru inflace. 

 

 

K bodu 11. 6 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 7904 a p. č. 7903, oba v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8611: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem částí pozemků p.č. 7904 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 a p.č. 7903 – ostatní plocha v 

k.ú. Prostějov o výměře 14 m2, Petru Koblížkovi, se sídlem Prostějov, Divišova 2569/15, PSČ: 796 01, IČ: 696 97 

540 (fyzická osoba podnikající), za účelem zřízení a užívání odstavné plochy, za následujících podmínek:  

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 200 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 5.000 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 11. 7 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 7771 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8612: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

výpůjčku části pozemku p.č. 7771 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 7 m2 ……, za účelem užívání 

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a 

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 11. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 4881/1 v k. ú. Prostějov jehož součástí je stavba 

technického vybavení 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8613: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 11. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 4881/1 v k. ú. Prostějov jehož součástí je stavba 

technického vybavení. 
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K bodu 11. 9 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 8027 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Fišer 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8614: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje části pozemku p.č. 8027 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře cca 1.750 m2 (přesná výměra bude 

známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

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

smlouvy, 

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

podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

 

K bodu 11.10 Vyhlášení záměru směny pozemků v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8615: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr směny pozemků p.č. 8013/3 – ostatní plocha o výměře 118 m2, p.č. 8013/5 – ostatní plocha o výměře 26 

m2, p.č. 8013/9 – ostatní plocha o výměře 44 m2, části pozemku p.č. 8013/2 – zahrada o výměře cca 350 m2 

(přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a části pozemku p.č. 7427/11 – orná půda o 

výměře cca 13.000 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, ve 

vlastnictví Statutárního města Prostějova (celková výměra směňovaných pozemků cca 13.538 m2) za pozemky 

p.č. 8011/1 – ostatní plocha o výměře 256 m2, část pozemku p.č. 7464/3 – zahrada o výměře cca 500 m2 (přesná 

výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), část pozemku p.č. 7465/3 – zahrada o výměře cca 400 

m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), část pozemku p.č. 7467/4 – zahrada o 

výměře cca 470 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), část pozemku p.č. 7468/2 

– zahrada o výměře cca 75 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) a část pozemku 

p.č. 7468/3 – ostatní plocha o výměře cca 1.900 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického 

plánu), vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví společnosti PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Brno, Zábrdovice, 

Příkop 843/4, PSČ: 602 00, IČ: 262 73 993, a dále za pozemky p.č. 7467/3 – ostatní plocha o výměře 263 m2, p.č. 

7466/5 – ostatní plocha o výměře 381 m2, p.č. 7465/5 – ostatní plocha o výměře 416 m2 a část pozemku p.č. 

7466/2 – zahrada o výměře cca 430 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), vše v 

k.ú. Prostějov, ve vlastnictví ……, (celková výměra směňovaných pozemků cca 5.091 m2), za následujících 

podmínek: 

a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných 

pozemků stanovených na základě znaleckého posudku,  

b) směnná smlouva bude uzavřena po zrušení zástavních práv a věcných práv zákazu zcizení váznoucích na 

pozemcích určených ke směně,  

c) náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků a geometrických plánů uhradí každá ze stran rovným 

dílem; správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí 

Statutární město Prostějov. 

 

 

K bodu 11.11 Výkup pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8616: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 11.11 Výkup pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50. 
 

 

K bodu 11.12 Výkup pozemků p. č. 3965/1, p. č. 3965/2, p. č. 3966/1 a p. č. 3966/2, vše  v k. ú. Prostějov, a 

ROZOP kapitoly 50 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková. 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8617: 

Rada města Prostějova  

o d k l á d á 

materiál č. 11.12 Výkup pozemků p. č. 3965/1, p. č. 3965/2, p. č. 3966/1 a p. č. 3966/2, vše  v k. ú. Prostějov, a 

ROZOP kapitoly 50. 

 

 

K bodu 11.13 Předžalobní výzva k náhradě bolestného - …… 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupil: Mgr. Pospíšil 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8618: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e 

náhradu bolestného ……, v souvislosti s pádem na komunikaci na ul. Letecká v Prostějově dne 10. 1. 2016. 

 

 

K bodu 11.14 ROZOP kapitoly 50 - výkup pozemku p. č. 1598/2 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8619: 

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 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 121.828 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 1598/2 v k.ú. Prostějov (kupní cena, náklady na 

oddělení pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 121.828 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 11.15 Ukončení nájemních smluv, schválení pronájmu a vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor 

v objektu na Husově nám 91 v Prostějově 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 
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Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: Mgr. Hemerková 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8620: 

Rada města Prostějova  

A) s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 

1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2015/50/336 ze dne 24.11.2015 uzavřené mezi Statutárním 

městem Prostějovem jako pronajímatelem a Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Kollárova ul. 4, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 494, jako nájemcem na 

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 468,59 m2 umístěných v pravém křídle 2. nadzemního podlaží 

stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. 

Prostějov, dohodou, 

 

2. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2017/50/572 ze dne 19.12.2017 uzavřené mezi Statutárním 

městem Prostějovem jako pronajímatelem a Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, příspěvkovou 

organizací, se sídlem Prostějov, Kollárova 2602/3, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 206, jako nájemcem na pronájem 

nebytových prostor o celkové výměře 473,15 m2 umístěných v pravém křídle 1. nadzemního podlaží stavby 

občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. 

Prostějov, dohodou, 

 

3. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 473,15 m2 umístěných v pravém křídle 1. nadzemního podlaží 

stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. 

Prostějov, Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvkové organizaci, se sídlem 

Prostějov, Kollárova ul. 4, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 494, za účelem výkonu činnosti nájemce dle zřizovací listiny 

za následujících podmínek: 

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) nájemné bude stanoveno v symbolické výši 1.000 Kč ročně, 

c) nájemné bude placeno ročně předem, 

d) výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

e) s pronájmem nebytových prostor bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského 

vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, 

 

B) v y h l a š u j e 

záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 468,59 m2 umístěných v pravém křídle 2. nadzemního 

podlaží stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 

3791 v k.ú. Prostějov, Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, příspěvkové organizaci, se sídlem 

Prostějov, Kollárova 2602/3, PSČ: 796 01, IČ: 479 22 206, za účelem výkonu činnosti nájemce dle zřizovací 

listiny za následujících podmínek: 

a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) nájemné bude stanoveno ve výši 67.477 Kč ročně, 

c) nájemné bude pronajímatel používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení č.p. 2061 

(Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov,  

d) výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

s pronájmem nebytových prostor bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě občanského 

vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov. 

 

 

K bodu 12.1 Schválení záměru změny smlouvy v osobě nájemce – ul. Brněnská 40 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8621: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

záměr změny smlouvy č. 7 2010 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 104 o celkové rozloze 77,72 m2 v domě 

na ulici Brněnská 4150/40 v Prostějově v osobě nájemce takto: 

- původní nájemce: Ordinace praktického lékaře MUDr. Eva Kopečná, s. r. o., Wolfova 8, 796 01 Prostějov, IČO 

29206006 

- nový nájemce: Ordinace praktického lékaře MUDr. Irena Pachtová, s. r. o., Brněnská 4150/40, 796 01 

Prostějov, IČO 29206006. 

Ostatní podmínky smlouvy č. 7 2010 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 104 zůstávají nezměněny.  

 

 

K bodu 12.2 Schválení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše 1. SK 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8622: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 19.4. 2016 - pronájem fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově. 

Vyhlášeným záměrem se mění platnost smlouvy – prodlužuje se doba trvání platnosti smlouvy formou Dodatku 

č. 2 takto: 

- původní: na dobu určitou, do 30. 6. 2018 

- nová: formou Dodatku č. 2 se prodlužuje na dobu určitou, do 30. 6. 2019. 

Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu ze dne 19. 4. 2016 o nájmu fotbalového areálu E. Beneše zůstávají 

nezměněny. 

 

 

K bodu 12.3 Schválení záměru změny Smlouvy o nájmu - pronájem fotbalového areálu E. Beneše TJ Haná 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8623: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 19. 4. 2016 - pronájem fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově. 

Vyhlášeným záměrem se mění platnost smlouvy – prodlužuje se doba trvání platnosti smlouvy formou Dodatku 

č. 1 takto: 

- původní: na dobu určitou, do 30. 6. 2018 

- nová: formou Dodatku č. 1 se prodlužuje na dobu určitou, do 30. 6. 2019 

Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu ze dne 19. 4. 2016 o nájmu fotbalového areálu E. Beneše zůstávají 

nezměněny. 

 

 

K bodu 12.4 Schválení postupu budoucí změny nájemních smluv - restaurace U tří bříz na ul. Dolní 2 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil, Bc. Smetana 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8624: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 
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navržený postup budoucí změny čtyř nájemních smluv ev. č. 499, 622, 31/2014 a 01/2013  na pronájem prostorů 

sloužících podnikání č. 499, 771, 110 a 16 na Dolní 3658/2 v Prostějově, nájemci Beneti, s. r. o., se sídlem Dolní 

3658/2, 796 01 Prostějov, IČO 26307596, dle důvodové zprávy.  

 

 

K bodu 12.5 Ceník vstupného Koupaliště Vrahovice 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8625: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

ceník vstupného na koupaliště Vrahovice podle důvodové zprávy. 

 

 

K bodu 13.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8626: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

 

byt o velikosti 2+1 na ul. J. V. Myslbeka 4283/19, 796 04  Prostějov (bez balkonu), č. par. 6079/33, k.ú. Prostějov, 

LV č. 10001 

- …… 

 

byt o velikosti 1+1 na ul. Kravařova 123/1, 796 01  Prostějov (s balkonem), č. par. 166, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

- …… 

 

byt o velikosti 0+1 na ul. M. Pujmanové 669/10, 798 11  Prostějov (s balkonem), č. par. st. 825, k.ú. Prostějov, LV 

č. 10001 

- …… 

- …… 

- …… 

 

byt o velikosti 0+1 na ul. J. Zrzavého 3975/3975, 796 04  Prostějov (s balkonem), č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, 

LV č. 10001 

- …… 

 

byt o velikosti 0+1 na ul. J. Zrzavého 3975/3975, 796 04  Prostějov (bez balkonu), č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, 

LV č. 10001 

- ……. 

 

 

K bodu 13.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

  



Strana 37 z 38 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8627: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města 

Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

byt o velikosti 0+1 na Polišenského 4380/1, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6020/171, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

- …… 

 

byt o velikosti 0+1 na Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov (bez balkonu), č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001. 

- …… 

- …… 

- …… 

 

 

K bodu 13.3 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS (bytová náhrada) 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8628: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města 

Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

…… – bytová náhrada za městský byt č. 5 na ul. Knihařská 240/18 v Prostějov 

- náhradní byt č. 501 o vel. 2+1 (69,69 m2, 5. podlaží, 2 balkony) na ul. Finská 4190/9 v Prostějově. 

 

 

K bodu 14. Různé: 

14.1 LHK Jestřábi Prostějov A-team, s. r. o. - žádost o souhlas s užitím znaku města 

Písemný materiál předložil: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8629: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s  užitím znaku města Prostějova pro účely akce Tour de Prostějov, kterou bude pořádat hokejový klub LHK 

Jestřábi Prostějov A-team, s. r. o. ve spolupráci s městem Prostějovem. Souhlas se uděluje …… , generálnímu 

manažeru LHK Jestřábi Prostějov A-team, s. r. o., U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, v souladu se Zákonem č. 

128/2000 o obcích, a to bezúplatně. 

 

 

14.2 …… - žádost o snížení nájemného 

Písemný materiál předložil: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil 

Po skončení rozpravy předsedající navrhla usnesení a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8630: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost …… o snížení nájemného s tím, že Ing. Průša předloží řádný materiál s návrhem prominutí části 

nájemného na příští schůzi rady. 
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14.3 Občané Žešova - žádost o opravu mostu a Informace k petici občanů (most v Žešově) 

Písemný materiál předložili: Rašková Alena, RNDr., Ing. Fišer 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer, Bc. Smetana 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8631: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o vyřízení petice „Nesouhlas s uzavřením mostu pro automobilní dopravu a omezením provozu jen 

pro pěší a cyklisty přes dálnici k místnímu rybníku a polnostem, nesouhlas se zbouráním mostu“. 

 

14.4 Informace o vyřízení petice - Vrahovická ulice  

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Fišer, Bc. Smetana 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8632: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o vyřízení petice „Proti výraznému omezení zásobování a přístupu zákazníků na parkoviště prodejny 

potravin a zrušení parkovacích míst před obytným domem s provozovnami“. 

 

14.5 Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, 

kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn 

Písemný materiál předložila: Orálková Antonie, Bc. Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková, Ing. Fišer, M. Pišťák, Ing. Vysloužilová, MBA 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8633: 

Rada města Prostějova 

v y d á v á  

Nařízení statutárního města Prostějova, kterým se mění nařízení statutárního města Prostějova č. 1/2015, 

kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších změn, a to dle předloženého materiálu. 

 

14.6 Korespondence: 

Rašková Alena, RNDr. informovala o přijetí písemného poděkování Rotary klubu Prostějov za dlouholetou úspěšnou 

spolupráci s městem, díky níž se podařilo podpořit mnoho potřebných organizací i jednotlivců. Prezident klubu v dopise 

ze dne 7. 6. 2018 rovněž vyjádřil poděkování celému zastupitelstvu za poskytnutí dotací pro pořádání mezinárodních 

kempů pro děti a mládež z celého světa, s jejichž organizací pomáhá místní mládež. 

 

 

K bodu 15. Závěr 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 111. schůze rady byl vyčerpán a v 16:25 

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 27. 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.) 


