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Přítomni: 

 

Členové Rady města Prostějova 

 

   RNDr. Alena   R a š k o v á 

 

   Ing. Zdeněk   F i š e r 

 

   Mgr. Ivana   H e m e r k o v á 

 

   Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

 

   Bc. Pavel   S m e t a n a 

 

PaedDr. Jaroslav   Š l a m b o r 

 

   Mgr. Milada   G a l á ř o v á 

 

   Ing. Bedřich   G r u l i c h 

 

   Jana   H a l v a d ž i e v o v á 

 

   Ing. Jiří   P o s p í š i l  

 

Ing. Václav   Š m í d 

 

 

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

 

Přizváni: 

   Miroslav   P i š ť á k 

   Mgr. Jana   O r s á g o v á 
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P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost (Očenáškovi) 

2 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost – nedoporučené 

3 Dotace 2018 - oblast školství - jednorázová akce – nedoporučené 

4 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky - MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 

5 Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018-2022 

6 Revokace části usnesení č. 8056 odvod z FI a úprava rozpočtu ZŠ Valenty 

7 Žádost o schválení čerpání FI Sportcentra – DDM 

8 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s převodem z RF do FI 

9 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s nabytím majetku 

10 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o souhlas s nabytím majetku 

11 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 

12 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 

13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

3. Příprava zasedání zastupitelstva města (ústní zpráva) 

3.1 Změna OZV č. 1/2018 o nočním klidu 

4. Záležitosti komisí rady:  

 1 Návrh odměn členům výborů a komise zastupitelstva města  

5. Schválení názvu výstavních prostor v zámku 

6. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov 

7. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice 

8. ROZOP kapitoly 21 – sociální věci 

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

9. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

1 Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání „XXXVI. Prostějovských 

hanáckých slavností 2018“ na nám. T. G. Masaryka 

2 Vysoké Tatry – 100 společných let 

3 Zdravé město a MA21 – Výsledek výzkumu Spokojenosti obyvatel s místním společenstvím v Prostějově 

4 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora 

5 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení 

10. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov – přístavba tělocvičny“ 

2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ 

 3 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka 

11. Záležitosti Finančního odboru: 

1 Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených 

právnických osob k 30. 6. 2018 

2 Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019 

3 Revokace usnesení rady č. 8419 z 15. 05. 2018 (dotace NÁRODNÍMU DOMU) 

12. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče: 

1 Vydání III. změny Územního plánu Prostějov 

2 Vydání IV. změny Územního plánu Prostějov 

3 ROZOP kapitoly 62 - územní plánování a památková péče 

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Rekonstrukce ulice Plumlovská – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH 

KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00153 

2 Dotace 2018 - TJ Sokol I Prostějov 

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice - přesun položek) 

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Reinvestice – přesun položek) 

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Čechovická – PD) 

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33 - 37) 

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka) 

8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunitní dům Sušilova) 

9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obnova ND - převod položek) 

10 Přijetí dotace na obnovu památek pro rok 2018 

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 Dodatek č. 2 Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov – cykloboxy 
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2 Revokace usnesení rady č.8705 z 31. 07. 2018 a vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 6551/1, p. č. 

6552/1, p. č. 6553/1 a p. č. 6554/1 vše v k. ú. Prostějov 

3 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby 

komunikace (včetně chodníku) na částech pozemků v k. ú. Domamyslice 

4 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny věcným břemenem 

5 Vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. 345 v k. ú. Čechovice u Prostějova za pozemky p. č. 352 v k. ú. 

Čechovice u Prostějova a p. č. 6560/4 v k. ú. Prostějov 

6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 8004 v k. ú. Prostějov 

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

8 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (vybavení Sušilova ul.) 

9 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (pamětní deska Strom svobody) 

10 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou polyfunkčního domu na ulici Vodní v Prostějově 

(Centrum zdraví spolek) 

11 Výkup pozemku p. č. 3099/5 v k. ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50 

12 Výkup pozemku p. č. 6224/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

15. Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 237 v DS na ul. Vrahovická 83  

16. Bytové záležitosti: 

 1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

 2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS 

17. Různé 

18. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- v 11:30 hod. zahájila 114. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně svolána, 

konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů a pověřila řízením schůze Ing. Fišera, 1. náměstka,  

 

- Ing. Fišer omluvil Mgr. Hemerkovou z části jednání a navrhl rozšířit program o materiály: 

3.1 Změna OZV č. 1/2018 o nočním klidu 

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

10.3 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka 

13.9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obnova ND - převod položek) 

13.10 Přijetí dotace na obnovu památek pro rok 2018 

14.10 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou polyfunkčního domu na ulici Vodní v Prostějově 

(Centrum zdraví spolek) 

14.11 Výkup pozemku p. č. 3099/5 v k. ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50 

14.12 Výkup pozemku p. č. 6224/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8725: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 114. schůze, konané dne 16. 8. 2018, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály: 

3.1 Změna OZV č. 1/2018 o nočním klidu 

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

10.3 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka 

13.9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obnova ND - převod položek) 

13.10 Přijetí dotace na obnovu památek pro rok 2018 

14.10 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou polyfunkčního domu na ulici Vodní v 

Prostějově (Centrum zdraví spolek) 

14.11 Výkup pozemku p. č. 3099/5 v k. ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50 

14.12 Výkup pozemku p. č. 6224/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu  2. 1 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost (Očenáškovi) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8726: 

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 ve výši  

10.000,-- Kč M+M Očenáškovi z. s., Sadová 4192/44, Prostějov, IČO 031 38 241  

- na celoroční podporu volnočasových aktivit dětí v přírodě a u koní (potřeby k jízdě na koni, pomůcky  

pro děti a mládež, instruktoři, vedoucí, pronájem areálu a koní) 

- 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 

- 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 M+M Očenáškovi z. s., Sadová 4192/44, Prostějov, IČO 031 38 241  
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c) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

      0000000020 003299 5222   0200000000000 10.000,-- 

(zvýšení položky 5222 – M+M Očenáškovi z. s.: celoroční podpora volnočasových aktivit dětí v přírodě 

a u koní)  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909       0700000708000 10.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

 

K bodu  2. 2 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost – nedoporučené 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

Bc. Smetana oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8727: 

Rada města Prostějova  

n e d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 86.000,-- Kč 

Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Prostějov, Komenského 10, IČO 479 21 374 na zakoupení 

interaktivní tabule, 

- důvod: nákupy pomůcek pro potřeby výuky jsou hrazeny z příspěvku zřizovatele. 

 

 

K bodu  2. 3 Dotace 2018 - oblast školství - jednorázová akce – nedoporučené 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8728: 

Rada města Prostějova  

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 6.000,-- Kč Rodinnému centru Sluníčko Držovice, z. s., 

SNP 38/36, 796 07  Držovice, IČO 041 57 559 na podporu konání příměstských táborů v roce 2018, 

- důvod: předmět dotace se primárně netýká města Prostějova, ale jiné obce. 

 

 

K bodu  2. 4 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - ředitelky - MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Fišer, Mgr. Hemerková. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8729: 

Rada města Prostějova  

1.  j m e n u j e 

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele - ředitelky Mateřské školy Prostějov, 

Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace ve složení: 

 

předsedkyně: Mgr. Ivana Hemerková - zástupce zřizovatele 

členové:    Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele 

                  Mgr. Zuzana Mikšíková - zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje 

                  Mgr. Lenka Zedková - ředitelka ČŠI Olomouc 
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     Mgr. Iveta Bittnerová - zástupce za státní správu 

                  Mgr. Ludiše Musilová - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení 

 

2.  p o v ě ř u j e 

funkcí tajemnice konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele – ředitelky 

Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace Michaelu Dobešovou – referentku 

samosprávy odboru školství, kultury a sportu; 

 

3.   u k l á d á  

vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu konkurzní řízení organizačně zajistit. 

                                              odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKaS 

                                              k. termín: 30. 11. 2018 

 

 

K bodu  2. 5 Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018-2022 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8730: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018 - 2022 dle předloženého 

návrhu. 

 

 

K bodu  2. 6 Revokace části usnesení č. 8056 odvod z FI a úprava rozpočtu ZŠ Prostějov, E. Valenty 52 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8731: 

Rada města Prostějova  

I. r e v o k u j e 

část usnesení č. 8056, kterým uložila řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 odvod z fondu investic v 

souvislosti s nemovitým majetkem svěřeným k hospodaření ve výši 962.088,- Kč, 

II. u k l á d á 

řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 odvod z fondu investic v souvislosti s nemovitým majetkem 

svěřeným k hospodaření v roce 2018 ve výši 897.888,- Kč, 

III. s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 

- snížení závazného ukazatele 551 - odpisy dlouhodobého majetku ve výši 64.200,-- Kč. 

 

 

K bodu 2.7 Žádost o schválení čerpání FI Sportcentra – DDM 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8733: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

čerpání fondu investic Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvkové organizace ve výši 421.888,-- Kč na opravu 

nouzového osvětlení v objektu na Olympijské ul. 4. 

 

 



 

Strana 8 z 28 

 

K bodu 2.8 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s převodem z RF do FI 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8734: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s převodem 200.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 do fondu investic. 

 

 

K bodu 2.9 Žádost ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 o souhlas s nabytím majetku 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8735: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2018 do vlastnictví Základní školy 

Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. 

 

 

K bodu 2.10 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o souhlas s nabytím majetku 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8736: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2018 do vlastnictví Základní školy a 

mateřské školy Jana Železného Prostějov. 

 

 

K bodu 2.11 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního 

daru 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8737: 

Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 48.888,- Kč od společnosti Women for Women, o. p. s., 

Praha Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Melantrichova ul. 60 na úhradu měsíčních záloh 

stravného pro 11 vybraných žáků základní školy se sociálním znevýhodněním, a sice od 3. 9. 2018 do 28. 6. 2019. 

 

 

K bodu 2.12 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8738: 

Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 20.072,- Kč od společnosti Women for Women, o. p. s., 

Praha Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 na úhradu měsíčních záloh stravného pro 

4 vybrané žáky základní školy se sociálním znevýhodněním, a sice od 3. 9. 2018 do 28. 6. 2019. 

 

 

K bodu  2.13 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Fišer, Mgr. Hemerková, Mgr. Pospíšil, Ing. Šmíd 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8739: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331   0200000020341 100 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 – 

rekonstrukce drátěného plotu včetně branek) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 100 000,-- 

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

 

 

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města 

Ústní zprávu předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o usnesení dle ústního návrhu primátorky. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8740: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

ústní informaci primátorky o přípravě a návrhu programu 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které 

se bude konat 27. 8. 2018 v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. 

 

 

K bodu  3.1 Změna OZV č. 1/2018 o nočním klidu 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8741: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u  j e  

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova, kterou se mění 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu, ve znění pozdějších změn, a to 

dle předloženého materiálu. 
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K bodu  4.1 Návrh odměn členům výborů a komise zastupitelstva města 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8742: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit výplatu odměn členům výborů a komise zastupitelstva města a 

předsedům a členům osadních výborů za jejich práci v roce 2018 dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  5. Schválení názvu výstavních prostor v zámku na Pernštýnském nám. 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8743: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á  

materiál č. 5. Schválení názvu výstavních prostor v zámku na Pernštýnském náměstí. 

 

 

K bodu  6. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov 

Písemný materiál předložil: Nagy Jan, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8744: 

Rada města Prostějova 

s e    v z d á v á 

práva na pohledávky: 

v. s. 1310120027, ….. , 1.500,-Kč, DŘ zastaveno, zemřela bez zanechání majetku, 

v. s. 1310100044, ….., 1.500,-Kč, DŘ zastaveno, zemřel bez zanechání majetku, 

v. s. 1310110005, ….., 1.500,-Kč, DŘ zastaveno, zemřel bez zanechání majetku, 

 v. s. 1310130032, ….., 1.500,-Kč, DŘ zastaveno, zemřel bez zanechání majetku, 

v. s. 1310120045, ….., 1.500,-Kč, DŘ zastaveno, zemřel bez zanechání majetku a 

v. s. 1310140024, ….., 1.500,-Kč, DŘ zastaveno, zemřel bez zanechání majetku,  

v celkové výši 9.000,-Kč. 

 

 

K bodu  7. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice 

Písemný materiál předložil: Nevrtal František, Bc. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8745: 

Rada města Prostějova  

o d k l á d á 

materiál č. 7. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice. 
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K bodu  8. ROZOP kapitoly 21 – sociální věci 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8746: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000021 004339 2324  
 

0210000210200 1.500 

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady; pobytové akce – prevence kriminality 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000021 004339 5169   0210000210200 1.500 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; pobytové akce – prevence kriminality  

 

 

K bodu  8.1 ROZOP kapitoly 21 – sociální věci a kapitoly 20 – školství, kultura a sport 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8747: 

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 20.000 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 20.000 Kč za účelem provedení oprav – výměna 

obložení v šatně personálu, výmalba v přípravně stravy a v šatně personálu, dodatečné práce při opravě podlahy 

v přípravně stravy, podlahy ve spojovací chodbě u prádelny a výměně 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 

0021 3539 2122   0210000000000 20.000 

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

v Prostějově za účelem provedení oprav – výměna obložení v šatně personálu, výmalba v přípravně stravy a 

v šatně personálu, dodatečné práce při opravě podlah v přípravně stravy a spojovací chodbě u prádelny a 

výměně dvou krytů radiátorů) 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 3113 5331   0200000020337 20.000 

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

v prostorách Jeslí sídliště Svobody v Prostějově – výměna obložení v šatně personálu, výmalba v přípravně 

stravy a v šatně personálu, dodatečné práce při opravě podlah v přípravně stravy a spojovací chodbě u 

prádelny a výměně dvou krytů radiátorů) 
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K bodu  9.1 Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání „XXXVI. 

Prostějovských hanáckých slavností 2018“ na nám. T. G. Masaryka 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8748: 

Rada města Prostějova  

u d ě l u j e 

výjimku podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn,  

a) statutárnímu městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, při pořádání akce 

„XXXVI. Prostějovské hanácké slavnosti 2018“ ve dnech 15. 9. – 16. 9. 2018 na nám. T. G. Masaryka, 

 

b) Občanské demokratické straně, oblastnímu sdružení Prostějov při pořádání akce „Jednorázové promítání 

letního kina“ na nám. T. G. Masaryka dne 1. 9. 2018. 

 

 

K bodu  9.2 Vysoké Tatry – 100 společných let 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8749: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

zahraniční pracovní cestu primátorky města Prostějova RNDr. Aleny Raškové do Vysokých Tater ve dnech 11. 

9. – 12. 9. 2018 včetně výplaty kapesného v maximální výši. 

 

 

K bodu  9.3 Zdravé město a MA21 – Výsledek výzkumu Spokojenosti obyvatel s místním společenstvím v 

Prostějově 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8750: 

Rada města Prostějova   

b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledek výzkumu „Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Prostějově“. 

 

 

K bodu  9.4 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8751: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1.936.000,00 

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje  
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- snižuje rozpočet výdajů kapitoly 10 – kancelář primátora 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0010 006409 5169  0 0100000100300 1.936.000,00 

(snížení položky 5169 – marketingové a propagační služby) 

 

 

K bodu  9.5 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8752: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové  opatření,  kterým se  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

12 6409 5901     012000000000 45 000 

(snížení rezervy na havarijní situace) 

- zvyšuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

12 5512 5171     012000000000 45 000 

(zvýšení položky 5171 – oprava hasičské cisterny MAN Vrahovice) 

 

 

K bodu 10.1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov – přístavba 

tělocvičny“ 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

Ing. Pospíšil oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Rada ustanovila složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8753: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „DDM  Vápenice 9,  Prostějov – 

přístavba tělocvičny“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen zákon); 

 

2. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu 

s § 114 zákona s níže uvedenými hodnoticími kritérii a jejich vahou: 

A, Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH …………………………….… s váhou 80 %, 

B, Délka provádění díla ve dnech  ………………………..…………....  s váhou 20 %. 

Zadavatel požaduje, aby délka provádění díla ve dnech byla minimálně 90 dnů a maximálně 150 dnů od data 

předání staveniště.  

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov – přístavba tělocvičny“ včetně vzoru 

Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

4. provedení administrace této veřejné zakázky specializovanou společností RPA Tender s.r.o., Brno, IČ 

29367107 na základě Příkazní smlouvy;  

 

5. oslovení možných dodavatelů zasláním Výzvy k podání nabídky těmto pěti dodavatelům:  

- Provádění staveb Olomouc, a. s., Olomouc, IČ: 253 85 551;                          

- MORYS s.r.o.,  Ostrava - Přívoz,  IČ:  428 64 771;               

- POZEMSTAV Prostějov a.s., Prostějov,  IČ: 255 27 380; 
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- Stavební společnost Navrátil s.r.o., Prostějov,  IČ: 469 72 021; 

- Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Prostějov, IČ: 607 22 291.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

a v souladu s § 42 zákona ustavení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a ustavení komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků v zadávacím řízení předmětné veřejné 

zakázky. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno 

v uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 16. 8. 2018. 

 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek potřebnou spolupráci se 

společností RPA Tender s.r.o. při administraci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ v souladu s 

Příkazní smlouvou.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 10. 2018 

p o v ě ř u j e 

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a 

alespoň pět náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady 

města Prostějova ze dne 16. 8. 2018. 

 

 

K bodu 10.2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice 

Vrahovice“ 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

V rozpravě vystoupil: RNDr. Rašková, Ing. Fišer, Mgr. Hemerková, Ing. Šmíd, Ing. Pospíšil 

Ing. Pospíšil oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Rada ustanovila složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8754: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba a rekonstrukce požární 

zbrojnice Vrahovice“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen zákon); 

 

2. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu 

s § 114 zákona s níže uvedenými hodnoticími kritérii a jejich vahou: 

A, Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH …………………………….… s váhou 80 %, 

B, Délka záruky za jakost díla – stavebních prací v měsících ……....  s váhou 20 %. 

    Zadavatel požaduje délku záruky v rozmezí nejméně 60 měsíců a nejvýše 96 měsíců.  

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ včetně vzoru 

Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

4. provedení administrace této veřejné zakázky Oddělením veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka 

(OVZ OKT);  

 

5. oslovení možných dodavatelů zasláním Výzvy k podání nabídky těmto pěti dodavatelům:  

- Eurogema CZ, a.s., Olomouc, IČ: 268 01 001, 

- POZEMSTAV Prostějov a.s., Prostějov, IČ:“ 255 27 380,  

- Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Prostějov, IČ: 607 22 291; 

- Stavební společnost Navrátil s.r.o., Prostějov,  IČ: 469 72 021;  

- UNISTAV CONSTRTUCTION, a.s., Brno, IČ: 039 02 447.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

a v souladu s § 42 zákona ustavení komise pro otevírání obálek v počtu tří členů a ustavení komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků v zadávacím řízení předmětné veřejné 
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zakázky. Složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno 

v uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 16. 8. 2018. 

 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek potřebnou spolupráci se 

společností RPA Tender s.r.o. při administraci veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice 

Vrahovice“ v souladu s Příkazní smlouvou.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 10. 2018 

p o v ě ř u j e 

primátorku města RNDr. Alenu Raškovou jmenovat tři členy komise pro otevírání obálek a alespoň pět členů a 

alespoň pět náhradníků členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady 

města Prostějova ze dne 16. 8. 2018. 

 

 

K bodu 10.3 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8755: 

Rada města Prostějova 

a) b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o tom, že dne 9. 8. 2018 byla doručena Statutárnímu městu Prostějov Výzva k náhradě škody, 

předžalobní upomínka od právního zástupce společností ASTRA GAMES s. r. o., IČ: 26870771, se sídlem 

Olomouc, Riegrova 373/6, a Dražby.net s. r. o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, a to ve věci 

změny části územního plánu města Prostějova, k. ú. Vrahovice a jejích následků, 

 

b) r o z h o d l a 

o tom, že advokátní kanceláři Ritter – Šťastný bude prostřednictvím vedoucí Odboru kancelář tajemníka Mgr. 

Jany Orságové sdělen následující pokyn, vyjadřující postoj města k dalšímu postupu při řešení této záležitosti 

takto: město nesouhlasí s výší nárokované škody a odmítá tuto škodu uhradit. 

 

 

K bodu 11.1 Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených 

právnických osob k 30. 6. 2018 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Fišer, Ing. Grulich, RNDr. Rašková, M. Pišťák 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8756: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

- zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených 

právnických osob k 30. 6. 2018“, 

- rozpočtová opatření za I. pololetí 2018 podléhající na základě usnesení ZMP č. 17253 ze dne 11., 12. a 20. 12. 

2017 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 

2018, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 19 193 485,80 Kč tak, 

jak jsou uvedená v důvodové zprávě na stranách č. 13 až 15,  

- skutečnost, že k zabezpečení úkolů roku 2018 a k odstranění zjištěných dílčích nedostatků byla přijata na 

pololetních kontrolních dnech k průběžným výsledkům hospodaření za I. pololetí roku 2018 konkrétní opatření 

na úrovni příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov a příslušných 

odvětvových odborů MMPv, 
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u k l á d á 

- správcům kapitol a ředitelům zřízených příspěvkových organizací zajistit čerpání výdajových (nákladových) 

položek tak, aby nedošlo k jejich překročení nad rámec aktuálního rozpočtu (finančního plánu) k 31. 12. 2018 a 

rovněž zajistit plnění příjmových položek rozpočtu (finančního plánu),   

- správcům kapitol v průběhu II. pololetí 2018 provádět důslednou měsíční analýzu příjmových a výdajových 

položek a pružně reagovat na možné vzniklé disproporce v plnění příjmových a v čerpání výdajových položek 

rozpočtu včasným podáním návrhu na jejich úpravu orgánům města prostřednictvím rozpočtových opatření, 

 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova 

- vzít na vědomí zprávu o „Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených 

a založených právnických osob k 30. 6. 2018“, 

- schválit rozpočtová opatření za I. pololetí 2018 podléhající na základě ZMP č. 17253 ze dne 11., 12. a 20. 12. 

2017 dodatečnému schválení ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova v roce 

2018, kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 19 193 485,80 Kč tak, 

jak jsou uvedená v důvodové zprávě na stranách č. 13 až 15. 

 

 

K bodu 11.2 Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8757: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Pokyny k sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019, včetně harmonogramu 

prováděných prací a termínů stanovených k projednání návrhu rozpočtu v orgánech města, 

s t a n o v u j e 

pro rok 2019 následující kapitoly rozpočtu města: 

Číslo 

kap. 
Název kapitoly Správce 

10 Kancelář primátora RNDr. Tatarkovičová Jaroslava 

11 Správa a zabezpečení Bc. Nevrtal František 

12 Krizové řízení Ing. Jakubský Vincent 

13 Městská policie Mgr. Nagy Jan 

14  Kancelář tajemníka Mgr. Orságová Jana 

15 Informační technologie Ing. Števko Jan 

16 Občanské záležitosti Mgr. Javůrková Marie 

19 DUHA KK u hradeb Mgr. Ivánek Petr 

20 Školství, kultura a sport Mgr. Ivánek Petr 

21 Sociální věci Mgr. Svozil Jaroslav 

30 Obecní živnostenský úřad Ing. Bc. Orálková Antonie, MBA 

40 Životní prostředí Ing. Cetkovská Martina 

41 Doprava Ing. Nakládal Miroslav 

50 Správa a nakládání s majetkem města Mgr. Vojtek Libor 

60 Rozvoj a investice Ing. Zajíček Antonín 

61 Stavební úřad Ing. Košťál Jan 

62 Územní plánování a památková péče Ing. arch. Mlčoch Jan 

70 Finanční Ing. Carda Radim 

71 Sociální fond Mgr. Ivánek Petr 

90 Správa a údržba majetku města Mgr. Vojtek Libor 

 

 

K bodu 11.3 Revokace usnesení rady č. 8419 z 15. 05. 2018 (dotace NÁRODNÍMU DOMU) 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8758: 

Rada města Prostějova  

I.   r e v o k u j e 

usnesení č. 8419 Rady města Prostějova ze dne 15. 5. 2018 bodu č. 6.4, kterým Rada města Prostějova doporučila 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit  

 

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

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

IČO 255 76 313, při dodržení následujících podmínek: 

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

z důvodu opravy. Jedná se o provozní ztrátu ve výši rozdílu mezi náklady vzniklými v době uzavření objektu 

Národního domu, zaúčtovanými na syntetických účtech číslo 521, 524, 525, 527, 528 (mzdovými náklady), 502, 

503 (náklady na spotřebu energií), 501 (náklady na spotřebu materiálu) a 518 (ostatní služby) a veškerými 

výnosy vzniklými a zaúčtovanými v době uzavření objektu Národního domu, 

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

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

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

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

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

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

na veřejně přístupném místě a informace na webových stránkách žadatele,  

- splnění tohoto závazku prokáže takto: fotodokumentací,  

 

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

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

uvedeného v příloze č. 1 písemného materiálu, 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 002510 5221  1 0700000000000 2.300.000 

 (zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 2.300.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

II.  d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu.  

 

 

K bodu 12.1 Vydání III. změny Územního plánu Prostějov 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

V rozpravě vystoupil: Ing. Fišer 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8759: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vydat III. změnu Územního plánu Prostějov formou opatření obecné povahy 

1/2018. 
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K bodu 12.2 Vydání IV. změny Územního plánu Prostějov 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8760: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vydat IV. změnu Územního plánu Prostějov formou opatření obecné povahy 

2/2018. 

 

 

K bodu 12.3 ROZOP kapitoly 62 - územní plánování a památková péče 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Fišer, Mgr. Hemerková 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8761: 

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 

0000000062 003635 6119   0620026000000 100.000 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie Vodní - Mlýnská - Na hrázi 

- snižuje rozpočet výdajů  

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 13. 1 Rekonstrukce ulice Plumlovská – SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. VPI/MS/2018/00153 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Fišer, Mgr. Galářová, Mgr. Pospíšil 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8762: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

SMLOUVU O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. 

VPI/MS/2018/00153 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 13. 2 Dotace 2018 - TJ Sokol I Prostějov 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8763: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 170.000 Kč, Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, se 

sídlem Skálovo nám. 173/4, 796 01 Prostějov,  IČO 155 26 151 

- na rekonstrukci tribuny a zázemí nohejbalového a volejbalového areálu (hřiště u sokolovny); 

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

dotace odevzdat do 15. 1. 2019; 

 

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

a příjemcem Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov, se sídlem Skálovo nám. 173/4, 796 01 Prostějov, IČO 155  26  

151; (u žadatele budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace   

smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování 

dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy): 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3429 6322  1 0600000000000 170 000 

 zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům -  Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 170 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 13. 3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice - přesun položek) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8764: 

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 3745 5169  1 0600556000000 1 573 000 

Zvýšení položky 5169 – nákup služeb - Koupaliště Vrahovice  

0060 3412 5137  1 0600556000000 735 426 

Zvýšení položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek - Koupaliště Vrahovice  

0060 3412 5139  1 0600556000000 4 816 

Zvýšení položky 5139 –  nákup materiálu - Koupaliště Vrahovice  

0060 3412 6122  1 0600556000000 255 577 

Zvýšení položky 6122 –  stroje, přístroje a zařízení - Koupaliště Vrahovice  

0060 3412 6125  1 0600556000000 65 619 

Zvýšení položky 6125 – výpočetní technika - Koupaliště Vrahovice  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121  1 0600556000000 2 634 438 

Snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Koupaliště Vrahovice  

 

 

K bodu 13. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Reinvestice – přesun položek) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8765: 

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  5 0600000000000 10 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy  

0060 3122 5171  5 0600000508028 35 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - Střední odborná škola podnikání a obchodu – výměna oken a dveří 

0060 3123 5171  5 6000000607027 8 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - Střední zdravotnická škola – výměna oken a oprava podlah v 

učebnách  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3123 5171  5 0600000607030 53 000 

Snížení pol. 5171 – opravy a udržování - SOŠp a SOUs Lidická 4 – výměna prosklených bloků a nátěr oken  

 

 

K bodu 13. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO ZŠ Čechovická – PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8766: 

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 6121  1 0600623000000 230 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - EÚO ZŠ Čechovická 53, Prostějov – projektová dokumentace 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 230 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 13. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33 - 37) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8767: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 0600554000000 300 000 

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

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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0070  8115  1 0700000000000 300 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 13. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8768: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 0600271000000 3 700 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Revitalizace Sídliště Šárka 4. a 5. etapa 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 3 700 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 13. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunitní dům Sušilova) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8769: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3612 6121  1 0600558000000 3 500 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby -  Komunitní dům Sušilova 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 3 500 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 13. 9 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Obnova ND - převod položek) 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8770: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 
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Kapitola ODPA Pol ZP 
UZ 

Organizace O hodnotu v Kč 

0060 
3322 

6121   0600042000000 6 655 000   

Zvýšení pol. 6121  -  budovy, haly, stavby - Obnova Národního domu  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP 
UZ 

Organizace O hodnotu v Kč 

0060 
3322 

5171   0600042000000 6 655 000   

Snížení pol. 5171 - opravy a udržování - Obnova Národního domu  

 

 

K bodu 13.10 Přijetí dotace na obnovu památek pro rok 2018 

Písemný materiál předložil:  

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8771: 

Rada města Prostějova 

1. s c h v a l u j e 

přijetí dotace Ministerstva kultury (dále jen „MK“) ve výši Kč 400.000,– poskytnuté rozhodnutím č. j. MK 

52537/2018 OPP ze dne 14. srpna 2018 na obnovu nemovité kulturní památky Pavlátova městského domu na 

nám. T. G. Masaryka 121/11 ve vlastnictví města. Tato dotace je poskytnuta z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a zón s tím, že garantem (investorem) rekonstrukce je Domovní správa Prostějov, s. r. o., 

jako organizace pověřená správou nemovitostí v majetku města. 

2. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace Ministerstva kultury (dále jen „MK“) ve výši Kč 

400.000,– poskytnuté rozhodnutím č. j. MK 52537/2018 OPP ze dne 14. srpna 2018 na obnovu nemovité kulturní 

památky Pavlátova městského domu na nám. T. G. Masaryka 121/11 ve vlastnictví města. Tato dotace je 

poskytnuta z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón s tím, že garantem (investorem) 

rekonstrukce je Domovní správa Prostějov, s. r. o., jako organizace pověřená správou nemovitostí v majetku 

města. 

 

 

K bodu 14. 1 Dodatek č. 2 Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov – 

cykloboxy 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8772: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č.2 Smlouvy pro správu, opravy a údržbu místních komunikací ve městě Prostějov se 

společností FCC Prostějov, s.r.o. , se sídlem Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, za podmínek uvedených v příloze 

písemného materiálu. 

 

 

K bodu 14. 2 Revokace usnesení rady č.8705 z 31. 07. 2018 a vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 6551/1, p. 

č. 6552/1, p. č. 6553/1 a p. č. 6554/1 vše v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 1 pro, 9 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluven 

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova  

1) r e v o k u j e 

usnesení Rady města Prostějova č. 8705 ze dne 31.07.2018, 

2) v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemků p.č. 6551/1 – orná půda o výměře 3.401 m2, p.č. 6552/1 – orná půda o výměře 8.663 

m2, p.č. 6553/1 – orná půda o výměře 6.172 m2 a p.č. 6554/1 – orná půda o výměře 6.678 m2, vše v k.ú. 

Prostějov, za následujících podmínek: 

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

smlouvy, 

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

pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu je prodat nebo 

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

převodu těchto pozemků 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 předmětných pozemcích využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

c) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděných pozemků; 

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

kterým bude povoleno užívání stavby na předmětných pozemcích využitelné k podnikatelské činnosti 

kupujícího,  

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

povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

 

K bodu 14. 3 Schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby 

komunikace (včetně chodníku) na částech pozemků v k. ú. Domamyslice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8773: 

Rada města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti ….., a ….., o majetkoprávní vypořádání pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 485 a p.č. 513, oba v 

k.ú. Domamyslice, v souvislosti se stavební akcí: „DOMAMYSLICE – INFRASTRUKTURA PRO RD“ formou 

zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístit a provozovat inženýrské sítě (optický kabel, 

vodovod, splaškovou kanalizaci a dešťovou kanalizaci) včetně jejich ochranných pásem na částech pozemků 

Statutárního města Prostějova p.č. 485 a p.č. 513, oba v k.ú. Domamyslice, a uzavřením smlouvy o souhlasu s 

umístěním a realizací stavby komunikace (včetně chodníku) na částech pozemků Statutárního města Prostějova 

p.č. 485 a p.č. 513, oba v k.ú. Domamyslice. 

 

 

K bodu 14. 4 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny věcným břemenem 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8774: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova udělit společnosti DGPack s.r.o., se sídlem Floriána Nováka 5267/1, Prostějov, 

PSČ: 796 01, IČ: 051 00 194, souhlas se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 

zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení VN, rozvaděč VN a komunikační vedení energetiky) na 

částech pozemků p.č. 310/37 a p.č. 310/32, oba v k.ú. Kralice na Hané, odprodaných této společnosti na základě 

Kupní smlouvy č. 2018/50/050 ze dne 08.02.2018, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice, PSČ 370 01, PSČ 280 85 400. 
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K bodu 14. 5 Vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. 345 v k. ú. Čechovice u Prostějova za pozemky p. č. 

352 v k. ú. Čechovice u Prostějova a p. č. 6560/4 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8775: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr směny části pozemku p.č. 345 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 18.078 m2 (přesná 

výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za 

pozemek p.č. 352 – orná půda o výměře 13.113 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova ve spoluvlastnictví ….., ….., a 

….. (každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3), a pozemek p.č. 6560/4 – orná půda o výměře 5.294 m2 v k.ú. 

Prostějov ve vlastnictví ….., za následujících podmínek: 

a) v případě, že obvyklá cena pozemku Statutárního města Prostějova určeného ke směně převýší obvyklou cenu 

pozemků ….., ….., …..a ….. určených ke směně, bude směna pozemků provedena s finančním vyrovnáním ve 

prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených dle 

znaleckého posudku; v ostatních případech bude směna pozemků provedena bez finančního vyrovnání, 

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

podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město 

Prostějov.  
 

 

K bodu 14. 6 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 8004 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8776: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 8004 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 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 14. 7 Výkup pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8777: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 

1. výkup pozemku p.č. 7330 – orná půda o výměře 7.554 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do 

vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 430 Kč/m2, tj. celkem 3.248.220 Kč, za 

následujících podmínek: 

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

nemovitostí, 

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

uhradí Statutární město Prostějov, 
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2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 3.249.220 

zvýšení pol.  6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 7330 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek 

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

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 3.249.220 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 14. 8 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (vybavení Sušilova ul.) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr., Ing. Zajíček 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Fišer, J. Halvadžievová, Mgr. Pospíšil, M. Pišťák, RNDr. Rašková, Bc. Smetana 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8778: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003612 6121  1 0500558000000 3.300.000 

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby;  komunitní dům Sušilova ul. – vybavení nábytkem (vestavné 

skříně, kuchyňské linky vč. spotřebičů) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 3.300.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 14. 9 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (pamětní deska Strom svobody) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, PaedDr. Šlambor, Ing. Šmíd 

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

(oficiální název „Strom republiky“). 

 

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

Schváleno usnesení č. 8779 

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 

0050 003639 5137   0500000000000 24.700 

zvýšení pol. 5137 –  drobný hmotný dlouhodobý majetek; pořízení pamětní desky pro Strom republiky 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0050 003639 5171   0500000000000 24.700 

snížení pol. 5171 – opravy, udržování; prostředky na potřebné opravy a údržbu zajišťované v průběhu roku 
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K bodu 14.10 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou polyfunkčního domu na ulici Vodní v 

Prostějově (Centrum zdraví spolek) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8780: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit prominutí části smluvní pokuty ve výši 80 %, tj. 40.000 Kč, za prodlení 

s výstavbou polyfunkčního domu na částech pozemku p.č. 1612 v k.ú. Prostějov (v současnosti označeny jako 

pozemky p.č. 1612/2 a p.č. 1612/3, oba v k.ú. Prostějov) vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní, o 

zřízení předkupního práva a o zřízení věcného břemene č. 2013/50/268 ze dne 28. 11. 2013, spolku „Centrum 

zdraví spolek“, se sídlem Vodní 4545/25, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 226 93 181.  

 

 

K bodu 14.11 Výkup pozemku p. č. 3099/5 v k. ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8781: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 

1) výkup pozemku p.č. 3099/5 - ostatní plocha o výměře 594 m2 v k.ú. Ptení od vlastníka tohoto pozemku do 

vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 234.600 Kč, za podmínek dle přiložené Kupní 

smlouvy č. UZSVM/BPV/1920/2018-BPVM, 

2) rozpočtové opatření, kterým se:  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 235.600 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 3099/5 v k.ú. Ptení (kupní cena a správní poplatek 

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

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 235.600 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 14.12 Výkup pozemku p. č. 6224/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8782: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě: 

1. výkup pozemku p.č. 6224/1 – orná půda o výměře 2.531 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku do 

vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 3.037.200 Kč (1.200 Kč/m2) za následujících 

podmínek: 

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

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

uhradí Statutární město Prostějov, 

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 3.038.200 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6224/1 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní 

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

 - snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 3.038.200 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15. Schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 237 v DS na ul. Vrahovická 83 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8783: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 237 o celkové rozloze 7,97 m2 č. par. st. 1082, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 na Vrahovická 329/83 -DS v Prostějově jedinému zájemci, Josefu Juračkovi, bytem Vrahovická 3149/59, 

798 11 Prostějov, IČO 75672138, a to: 

- za účelem provozování dílny 

- za nabídnuté nájemné ve výši 740,-Kč/měsíčně s inflační doložkou 

- opravy provede nájemce na vlastní náklady. 

 

 

K bodu 16.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

Písemný materiál předložili: Smetana Pavel, Bc., J. Halvadžievová 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8784: 

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 0+1 na ul. J. Zrzavého 3975/3975, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6037/8, 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. M. Pujmanové 669/10, 798 11  Prostějov (s balkonem), č. par. st. 825, k.ú. Prostějov, LV 

č. 10001 

- ….. 

 

byt o velikosti 1+1 na ul. E. Králíka 4362/4, 796 04  Prostějov (bez balkonu, bezbariérový), č. par. 6055/144, k.ú. 

Prostějov, LV č. 10001 

- ….. 

 

K bodu 16.2 Schválení žadatele o pronájem bytu zvláštního určení v DPS 
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Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo přednesl: Fišer Zdeněk, Ing. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8785: 

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 uvedeným žadatelem: 

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 18. Závěr 

Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky konstatoval, že program 114. schůze rady byl vyčerpán a ve 14:10 hod. 

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

Prostějov 16. 8. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 

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


