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 S00AX02DUJGV 

*S00AX02DUJGV* 
čj.        PVMU    109410/2018  10 
SpZn.   KP     34/2018  

101.2.1  A10 
 

Počet listů: 15 příloh:       listů příloh: 

 

     STATUTÁRNÍ    MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,  

konaného dne 27. 8. 2018 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 18136: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program svého 32. zasedání, konaného dne 27. 8. 2018 dle návrhu předloženého na pozvánce 

- s rozšířením o bod 22.1 Stížnost občana na zastupitele města Prostějova, 

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

 

K bodu  2. Dotace na obnovu památek pro rok 2018 

Schváleno usnesení č. 18137: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

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 Statutárnímu městu Prostějovu s tím, že garantem (investorem) 

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

města. 

 

K bodu  3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK na akci „Vybudování šatny a zázemí Střediska mládeže 

kopané“ 

Schváleno usnesení č. 18138: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Vybudování šatny a zázemí Střediska mládeže kopané“ 

ve výši 1.183.000,- Kč, 

2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve znění dle přiloženého návrhu. 

 

K bodu  4. 1 Prodej pozemků p. č. 6551/1, p. č. 6552/1, p. č. 6553/1 a p. č. 6554/1 vše v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18139: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

žádosti společnosti AGROSTAV Prostějov, akciová společnost, se sídlem Prostějov, Za Brněnskou ulicí 4292, 

PSČ: 796 01, IČ: 489 10 287, o prodej 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. 

 

K bodu  4. 2 Prodej pozemků st. p. č. 67 a p. č. 64/2, oba v k. ú. Čechůvky 

Schváleno usnesení č. 18140: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

žádosti společnosti JAMASTAV MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 11, PSČ 798 55, IČ: 015 86 548, o prodej 

pozemků st. p.č. 67 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2 a p.č. 64/2 – ostatní plocha o výměře  
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1.931 m2, oba v k.ú. Čechůvky. 

 

K bodu  4. 3 Prodej části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova 

Schváleno usnesení č. 18141: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

žádosti anonymizováno, o prodej části pozemku p.č. 587/2 

– vodní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 35 m2. 

 

K bodu  4. 4 Prodej částí pozemků p. č. 7593/1 a p. č. 5051 oba v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18142: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

žádosti společnosti JURIS INVEST BUILDING, s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Holečkova 619/59, PSČ: 150 

00, IČ: 247 65 961, o prodej částí pozemků p.č. 7593/1 – ostatní plocha a p.č. 5051 – ostatní plocha, oba v k.ú. 

Prostějov, o celkové výměře cca 125 m2. 

 

K bodu  4. 5 Prodej částí pozemků p. č. 7790 a p. č. 7791/1, oba v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18143: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti anonymizováno, o prodej částí pozemků p.č. 7790  

– ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 5,5 m2 a p.č. 7791/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2,5 m2. 

 

K bodu  4. 6 Schválení prodeje pozemku p. č. 5945/4 a dvou částí pozemku p. č. 5945/1 oba v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18144: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1.  prodej pozemku p.č. 5945/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 63 m2 a části pozemku p.č. 5945/1  

– zahrada o výměře cca 270 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu), oba v k.ú. 

Prostějov, anonymizováno, za následujících podmínek: 

a)za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 780 Kč/m2, tj. celkem cca 259.740 Kč, 

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, 

2. prodej části pozemku p.č. 5945/1 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 310 m2 (přesná výměra bude známa 

po zpracování geometrického plánu) anonymizováno,  

za následujících podmínek: 

a)za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 780 Kč/m2, tj. celkem cca 241.800 Kč, 

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  4. 7 Schválení prodeje části pozemku p. č. 597/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18145: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku p.č. 597/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 8 m2 (přesná výměra bude známá 

po zpracování geometrického plánu) do spoluvlastnictví anonymizováno, a to každému spoluvlastnický podíl o 

velikosti 1/2, za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 800 Kč/m2, tj. celkem cca 6.400 Kč, 

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. 
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K bodu  4. 8 Schválení prodeje části pozemku p. č. 6559/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18146: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

prodej 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) společnosti PV – AUTO spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Brněnská 

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

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

podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. za část předmětného pozemku nacházející 

se mimo ochranné pásmo vedení vysokého napětí ve výši 380 Kč bez DPH/m2 a za část předmětného 

pozemku nacházející se v ochranném pásmu vedení vysokého napětí ve výši 330 Kč bez DPH/m2, a to 

dle skutečné výměry jednotlivých částí stanovené na základě geometrického zaměření; kupní cena bude 

v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy, 

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

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

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

sjednané při převodu tohoto pozemku z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví 

kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného 

rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno užívání stavby na předmětném pozemku 

využitelné k podnikatelské činnosti kupujícího,  

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

pozemku; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí 

správního orgánu, kterým bude povoleno užívání stavby na předmětném pozemku využitelné  

k podnikatelské činnosti kupujícího,  

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  4. 9 Schválení prodeje části pozemku p. č. 8027 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18147: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

prodej 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) společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 

100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 580 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem cca 1.015.000 Kč 

bez DPH, splatnou před podpisem kupní smlouvy,  

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

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

 

K bodu  4.10 Schválení směny pozemků na ulici J. B. Pecky v Prostějově a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 18148: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1) směnu části pozemku p.č. 8130/5 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 3.250 m2 (přesná výměra bude 

známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví anonymizováno, za tři části pozemku p.č. 597/1 – 

ostatní plocha o celkové výměře cca 1.200 m2 a část pozemku p.č. 7655/1 – ostatní plocha o výměře cca 515 m2, 

oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známé po zpracování geometrického plánu), ve vlastnictví 

Statutárního města Prostějova, za následujících podmínek: 

a)z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu bude směna pozemků provedena s finančním vyrovnáním 

ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 8130/5 v k.ú. Prostějov ve výši rozdílu výměr směňovaných pozemků 

vynásobeného sazbou 650 Kč/m2, tj. celkem cca 997.750 Kč, 

b)náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený  
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s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Ivo Zatloukal,  

2) rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 006409 6130  1 0500000000000 997.750 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna částí pozemků p.č. 8130/5, p.č. 597/1 a p.č. 7655/1, vše v k.ú. Prostějov 

(finanční vyrovnání) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 997.750 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  4.11 Schválení směny pozemků v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18149: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

směnu 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 anonymizováno, (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  4.12 Ukončení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2009/16/406 ze dne 21. 1. 2010 a schválení 

bezúplatného převodu částí pozemků v k. ú. Ptení 

Schváleno usnesení č. 18150: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

1)ukončení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2009/16/406 ze dne 21.01.2010 uzavřené mezi městem 

Prostějovem jako budoucím dárcem a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11, 

IČ 606 09 460, jako budoucím obdarovaným týkající se budoucího bezúplatného převodu částí pozemků ve 

zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 1283/1 a p.č. 3613, oba v k.ú. Ptení (v současnosti 

pozemky p.č. 1286/3 a p.č. 3613/2, oba v k.ú. Ptení), v souvislosti s uvažovaným silničním obchvatem obce Ptení 

dohodou, 

2)bezúplatný převod částí pozemků p.č. 1116/1 – orná půda o výměře cca 393 m2, p.č. 1285/27 – orná půda  

o výměře cca 66 m2, p.č. 1286/3 – ostatní plocha o výměře cca 68 m2 a p.č. 3613/2 – ostatní plocha o výměře cca  

35 m2, vše v k.ú. Ptení (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu), do vlastnictví 

Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, IČ: 606 09 460,  

za následujících podmínek: 

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

bude povoleno užívání stavby silničního obchvatu obce Ptení, a za podmínky, že předmětné pozemky 
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nebo jejich části budou zastavěny stavbou silničního obchvatu, která bude ve vlastnictví Olomouckého 

kraje, 

b) veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy, tj. náklady na zpracování geometrického 

plánu a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, uhradí 

Olomoucký kraj, 

c) do uzavření darovací smlouvy budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem  

a Olomouckým krajem ošetřeny smlouvou o budoucí darovací smlouvě. 

 

K bodu  4.13 Revokace usnesení ZMP č. 16173 ze dne 5. 9. 2016 a schválení bezúplatného nabytí části pozemku 

p. č. 6319/1 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18151: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

1) r e v o k u j e 

usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16173 ze dne 05.09.2016 týkající se schválení bezúplatného nabytí 

části pozemku p.č. 6319/1 v k.ú. Prostějov o výměře cca 5.900 m2 z vlastnictví České republiky, s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, PSČ 

130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova, 

2) s c h v a l u j e 

bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 6319/1 – orná půda v k.ú. Prostějov o výměře 1.578 m2 (dle geometrického 

plánu č. 6241-553/2018 ze dne 28.03.2018 nově označena jako pozemek p.č. 6319/4 v k.ú. Prostějov), z vlastnictví 

České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 013 12 774, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek 

dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1002991853 s tím, že náklady na zpracování 

geometrického plánu uhradí Statutární město Prostějov. 

 

K bodu  4.14 Výkup pozemků p. č. 3965/1, p. č. 3965/2, p. č. 3966/1 a p. č. 3966/2, vše  v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18152: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

o d m í t á 

nabídku anonymizováno, na odkup pozemků p.č. 3965/1 – ostatní plocha o výměře 253 m2, p.č. 3965/2 – ostatní 

plocha o výměře 311 m2, p.č. 3966/1 – ostatní plocha o výměře 2.320 m2 a p.č. 3966/2 – ostatní plocha  

o výměře 2.255 m2, vše k.ú. Prostějov, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč/m2, tj. celkem 20.556.000 Kč. 

 

K bodu  4.15 Výkup pozemků p. č. 7558/5 a p. č. 7558/6 oba k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18153: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

o d m í t á 

nabídku anonymizováno, na odkup pozemků p.č. 7558/5 – orná půda o výměře 982 m2 a p.č. 7558/6 – orná půda 

o výměře 3 m2, oba v k.ú. Prostějov, za kupní cenu ve výši 1.890.000 Kč (tj. cca 1.918,80 Kč/m2). 

 

K bodu  4.16 Schválení výkupu pozemku p. č. 3099/5 v k. ú. Ptení a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 18154: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 

1) výkup pozemku p.č. 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  4.17 Schválení výkupu pozemku p. č. 6224/1 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 
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Schváleno usnesení č. 18155: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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, 

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  4.18 Schválení výkupu pozemku p. č. 7330 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50  

Schváleno usnesení č. 18156: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu 

1. výkup pozemku p.č. 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, 

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  4.19 Schválení výkupu pozemků p. č. 6231/4 a p. č. 6231/67 oba v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 18157: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

1.  výkup pozemků p.č. 6231/4 – ostatní plocha o výměře 773 m2 a p.č. 6231/67 – ostatní plocha o výměře  

1.035 m2, oba v k.ú. Prostějov, od vlastníka těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova  

za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve výši 1.500 Kč/m2 (celkem 2.712.000 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, 

2. rozpočtové opatření, kterým se  
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 2.713.000 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6231/4 a p.č. 6231/67, oba 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 2.713.000 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  4.21 Souhlas se zatížením pozemků v sektoru A průmyslové zóny věcným břemenem 

Schváleno usnesení č. 18158: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

udělení souhlasu společnosti DGPack s.r.o., se sídlem Floriána Nováka 5267/1, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 051 

00 194, 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. 

 

K bodu  4.22 Prominutí smluvní pokuty za prodlení s výstavbou polyfunkčního domu na ulici Vodní v Prostějově 

Schváleno usnesení č. 18159: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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  5. Schválení poskytnutí členského příspěvku spolku Prostějov olympijský, z. s. 

Schváleno usnesení č. 18160: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí členského příspěvku statutárního města Prostějova v roce 2018 spolku Prostějov olympijský, z. s., 

IČO: 042 08 480, se sídlem Za velodromem 4187/49a, 796 01 Prostějov, ve výši 600 000,- Kč z rozpočtu města 

Prostějova, dle důvodové zprávy 

 

b) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0010 3419 5179   0100000000000 600 000 

zvýšení položky 5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené (členský příspěvek) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 600 000 

snížení položky 8115 - rezerva FRR 

 

K bodu  6. Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018-2022 

Schváleno usnesení č. 18161: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018 - 2022 dle návrhu předloženého radou. 

 

K bodu  7. Vydání III. změny Územního plánu Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18162: 

Zastupitelstvo města Prostějova 
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v y d á v á 

III. změnu Územního plánu Prostějov formou opatření obecné povahy 1/2018. 

 

K bodu  8. Vydání IV. změny Územního plánu Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18163: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

v y d á v á 

IV. změnu Územního plánu Prostějov formou opatření obecné povahy 2/2018. 

 

K bodu  9. 1 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

Schváleno usnesení č. 18164: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

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  9. 2 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba majetku města 

Schváleno usnesení č. 18165: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 002310 2111   0500000000000 346.027 

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

0000000050 003613 2324   0500000000000 135.703 

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál.přísp.a náhrady; přefakturace nákladů za el.energii a plyn 

0000000050 003639 3111   0500000000000 11.658.390 

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků 

0000000090 003419 2329   0900000000000 1.631.962 

zvýšení pol. 2329 – ostatní nedaňové příjmy;  vyúčtování služeb obecně hosp.zájmu – vrácení přeplatku 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 006409 6130   0500542000000 294.000 

snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Žešov – CS Žešov, III. etapa 

0000000050 006409 6130   0500544000000 25.000 

snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Prostějov – rekonstrukce ul. Dykova 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 006399 5362   0700000708300 2.100.000 

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané 

hodnoty 

- zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 11.991.082 

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  9. 3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova) 
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Schváleno usnesení č. 18166: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3612 6121  1 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  9. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce skateparku) 

Schváleno usnesení č. 18167: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6122   1 0600622000000 3 700 000 

Zvýšení položky 6122 – stroje, přístroje a zařízení - Rekonstrukce skateparku v Prostějově 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 3 700 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu  9. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace sídliště Šárka) 

Schváleno usnesení č. 18168: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 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  9. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vnitroblok Kostelecká 33-37) 

Schváleno usnesení č. 18169: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 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 

0070  8115  1 0700000000000 300 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  9. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity) 

Schváleno usnesení č. 18170: 

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

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3113 6121  1 0600512000000 800 000 

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby ZŠ a MŠ J. Železného – zvýšení kapacity 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 800 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 10. 1 Dotace na rok 2018 - TJ Sokol I Prostějov 

Schváleno usnesení č. 18171: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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 10. 2 Dotace na rok 2018 - oblast školství - celoroční činnost (nedoporučené) 

Schváleno usnesení č. 18172: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

n e s c h v a l u j e 

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 10. 3 Dotace na rok 2018 - oblast kultury - jednorázová akce 

Schváleno usnesení č. 18173: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 100.000,-- Kč 

anonymizováno 

- 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 anonymizováno 

 

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 – PhDr. Karel Kavička - 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 10. 4 Dotace na rok 2018 - oblast sportu - jednorázová akce 

Schváleno usnesení č. 18174: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

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

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

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 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 10. 5 Dotace na rok 2018 - oblast zdravotní – jednorázová akce 

Schváleno usnesení č. 18175: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

v kapitole 70 – finanční ve výši 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 
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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 10. 6 Revokace usnesení o poskytnutí dotace Národnímu domu Prostějov, o. p. s. 

Schváleno usnesení č. 18176: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

I. r e v o k u j e 

usnesení č. 18116 Zastupitelstva města Prostějova ze dne 11. 6. 2018 bodu č. 6.1, kterým Zastupitelstvo města 

Prostějova schválilo  

 

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

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

při dodržení následujících podmínek: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na veřejně přístupném místě a informace na webových stránkách žadatele,  

- splnění tohoto závazku prokáže takto: fotodokumentací,  

 

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

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

uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu, 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 002510 5221  1 0700000000000 2.300.000 

 (zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 2.300.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

II. s c h v a l u j e 

uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 písemného 

materiálu. 

 

 

K bodu 11. Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených 

právnických osob k 30. 6. 2018 

Schváleno usnesení č. 18177: 

Zastupitelstvo 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“, 
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s c h v a l u j e 

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 12. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2020 až 2023 

Schváleno usnesení č. 18178: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2020 až 2023 dle předloženého návrhu. 

 

K bodu 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 24. 5. 2018 (HC REBELS 2017 Prostějov, z. s.) 

Schváleno usnesení č. 18179: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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 14. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – DDM 

Schváleno usnesení č. 18180: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, 

příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, PSČ 796 01, IČO 008 40 173 podle předloženého 

návrhu, 

 

II. v y d á v á 

Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková 

organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, PSČ 796 01, IČO 008 40 173 podle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 15. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Prostějovem 

Schváleno usnesení č. 18181: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

-Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, 

Melantrichova ul. 60, se sídlem Prostějov, PSČ 796 04, Melantrichova 60, IČO 628 60 500 podle předloženého 

návrhu 
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-Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková 

organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 798 11, Smetanova 24, IČO 702 87 431 podle předloženého návrhu 

-Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková 

organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Rumunská 23, IČO 709 82 821 podle předloženého návrhu 

-Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková 

organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Moravská 30, IČO 709 82 945 podle předloženého návrhu 

- Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, se sídlem 

Prostějov, PSČ 796 01, Šárka 4a, IČO 479 22 435 podle předloženého návrhu 

-Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, se sídlem 

Prostějov, PSČ 796 01, Partyzánská 34, IČO 479 22 427 podle předloženého návrhu 

 

II. v y d á v á 

-Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 

ul. 60, se sídlem Prostějov, PSČ 796 04, Melantrichova 60, IČO 628 60 500 podle předloženého návrhu 

-Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková 

organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 798 11, Smetanova 24, IČO 702 87 431 podle předloženého návrhu 

-Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková 

organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Rumunská 23, IČO 709 82 821 podle předloženého návrhu 

-Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková 

organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Moravská 30, IČO 709 82 945 podle předloženého návrhu 

- Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, se sídlem 

Prostějov, PSČ 796 01, Šárka 4a, IČO 479 22 435 podle předloženého návrhu 

-Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, se sídlem 

Prostějov, PSČ 796 01, Partyzánská 34, IČO 479 22 427 podle předloženého návrhu. 

 

K bodu 16. Změna OZV statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu  

Schváleno usnesení č. 18182: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

v y d á v á 

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

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

 

K bodu 17. Dokument „Smart Prostějov / Manuál chytrého města“ 

Schváleno usnesení č. 18183: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í  

dokument „Smart Prostějov / Manuál chytrého města“.  

 

K bodu 18. Zpráva o činnosti rady města 

Schváleno usnesení č. 18184: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období. 

 

K bodu 19. Zpráva o plnění úkolů  

Schváleno usnesení č. 18185: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 27. 8. 2018 dle předloženého materiálu. 

 

 

 

K bodu 20. Schválení odměn členům výborů a komise zastupitelstva města a osadních výborů za rok 2018 

Schváleno usnesení č. 18186: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e  

výplatu odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a předsedům a členům osadních výborů 

za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

 

K bodu 22.1 Stížnost občana na zastupitele města Prostějova 
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Schváleno usnesení č. 18187: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

Stížnost občana na zastupitele města Prostějova doručenou statutárnímu městu Prostějov dne 26. 7. 2018. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 27. 8. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


