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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 

 

PaedDr. Jaroslav   Š l a m b o r 

 

   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 

   Mgr. Lenka   T i s o ň o v á 

 

Omluveni: 

   Bc. Pavel   S m e t a n a 

   Mgr. Milada   G a l á ř o v á 
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P r o g r a m : 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 10. 9. 2018 

2.1 Změna v zaměření a personálním složení pracovní skupiny zřízené k řešení problematiky stavby „Silnice II/366 

Prostějov - přeložka silnice“ 

3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

4. ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení 

5. Námitka k návrhu aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje OlK 

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora 

2 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení 

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ 

2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat“ 

3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ - informace o průběhu  

řízení a návrh na výběr dodavatele 

4 Stížnost Ing. Naiclerové na postup Lesů města Prostějova, s.r.o. při vyřizování žádosti o informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb. 

5 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka – společnosti ASTRA GAMES s. r. o. a Dražby.net s. r. o. 

8. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Povolení výjimky ve třídě ZŠ Prostějov, Majakovského 1 

2 Žádost ZUŠ o souhlas s nabytím majetku a úpravu finančního plánu 

3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SK policie Moravan Prostějov, z. s 

4 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce 

5 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce 

6 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost (KPŠ při SŠ designu a módy) 

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Zimní stadion – rekonstrukce – Technický objekt – zadání PD pro stavební povolení 

2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plochy na ul. Zahradní - převod položek) 

3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Mánesova) 

4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Mozartova) 

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava střechy a stropu objektu Husovo nám. 67-PD) 

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 MANTHELLAN a.s. – vracení úhrad za užívání nemovitostí dle Nájemní smlouvy č. 2010/50/274  

z 22.12.2010 

2 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo pronájmu části pozemku p. č. 5999/7 v k. ú. Prostějov 

3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice 

4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 864 v k. ú. Čechovice - Záhoří 

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 218/15 a p. č. 223/19, oba v k. ú. Domamyslice 

6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 7560/1 v k.ú. Prostějov 

7 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k. ú. Krasice 

11. Různé 

11.1 Doporučení Komise pro dopravu z 6. 9. 2018 

12. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- v 11:00 hod. zahájila a dále řídila 116. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, omluvila neúčast Mgr. Galářové a Bc. Smetany 

- navrhla program rozšířit o materiály: 

2.1 Změna v zaměření a personálním složení pracovní skupiny zřízené k řešení problematiky stavby „Silnice 

II/366 Prostějov-přeložka silnice“ 

7.4 Stížnost Ing. Naiclerové na postup Lesů města Prostějova, s.r.o. při vyřizování žádosti o informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb. 

7.5 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka – společnosti ASTRA GAMES s. r. o. a Dražby.net s. r. o. 

11.1 Doporučení Komise pro dopravu z 6. 9. 2018 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8789: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 116. schůze, konané dne 10. 9. 2018, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály: 

2.1 Změna v zaměření a personálním složení pracovní skupiny zřízené k řešení problematiky stavby 

„Silnice II/366 Prostějov-přeložka silnice“ 

 

7.4 Stížnost Ing. Naiclerové na postup Lesů města Prostějova, s.r.o. při vyřizování žádosti o informace 

dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

7.5 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka – společnosti ASTRA GAMES s. r. o. a Dražby. net 

s. r. o. 

 

11.1 Doporučení Komise pro dopravu z 6. 9. 2018 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 10.9.2018 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8790: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 10. 9. 2018 dle písemného materiálu. 

 

 

K bodu  2.1 Změna v zaměření a personálním složení pracovní skupiny zřízené k řešení problematiky stavby 

„Silnice II/366 Prostějov-přeložka silnice“ 

Písemný materiál předložil: Šlambor Jaroslav, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8791: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

Usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 27. 08. 2018 (včetně důvodové zprávy) ve znění dle přílohy č. 1 k 

písemnému materiálu, kterým bylo změněno dnem 1. 9. 2018 zaměření činnosti PS-SO a do jejího čela 

doporučeno hejtmanu OlK jmenovat Ing. Miroslava Kubína, 
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s o u h l a s í  

s tím, aby do doby řádného ukončení činnosti stávající Rady města Prostějova, tj. do zvolení nové rady, zůstalo 

personální složení zástupců města Prostějova v PS-SO neměnné, tj. místopředseda PaedDr. Jaroslav Šlambor, 

členové: Ing. Antonín Zajíček a Mgr. Libor Vojtek (změna na pozici místopředsedy bude provedena na základě 

doporučení nové Rady města Prostějova). 

 

 

K bodu  3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

Písemný materiál předložil: Pišťák Miroslav 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8792: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5137   0130000000000 50.000 

Nákup 4 ks notebook – výměna 

0000000013 005311 5139   0130000000000 70.000 

Nákup spotřebního materiálu – zimní pneumatiky na nová vozidla, provozní kapaliny, přesun nákupu 

materiálu z položky na výstroj – nákup  svítilen a baterií pro strážníky. 

2. snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5171   0130000000000 50.000 

Snížení položky na údržbu a opravy 

0000000013 005311 5172   0130000000000 70.000 

Nákup software - je možná nižší částka pro zajištění nákupu na II. pololetí. 2018 

 

 

K bodu  4. ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení 

Písemný materiál předložil: Nevrtal František, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8793: 

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 

0000000011 6171 5171   0110000000000 477 870,00 

zvýšení položky kap. 11 - opravy rekreačního zařízení Stichovice  

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 6171 2322   0700000000000 477 870,00 

zvýšení položky 2322 – přijaté pojistné náhrady 

 

 

K bodu  5. Námitka k návrhu aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje OlK 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Hemerková  

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 3 pro, 1 proti, 5 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova  

r o z h o d l a 

o uplatnění námitky k návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve věci 

navrhovaného zrušení jižního obchvatu města Prostějova ve znění dle přílohy k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu 6.1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora 

Písemný materiál předložila: RNDr. Tatarkovičová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8794: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000010 003319 2111   0100000000000 10.000 

Propagační služby 

2. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000010 003900 5175   0100000101300 10.000 

Pohoštění 

 

 

K bodu 6.2 ROZOP kapitoly 12 – krizové řízení 

Písemný materiál předložila: RNDr. Tatarkovičová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8795: 

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 

12 5512 5021   012000000000 60 000 

(zvýšení položky ostatní platy – navýšení položky pro vyplácení  dohod o výkonu činnosti členů JSDH) 

12 5512 5139   012000000000 15 000 

(zvýšení položky na nákup náhradních dílů pro opravu čerpadla) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

12 6409 5901     012000000000 60 000 

(snížení havarijní rezervy) 

12 5512 5167     012000000000 15 000 

(snížení položky školení z důvodu úspory ) 

 

 

K bodu 7.1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce domu Knihařská 18, 

Prostějov“ 

Písemný materiál předložila: Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

Rada ustanovila složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. 
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Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.  

 

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

Schváleno usnesení č. 8796: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce domu Knihařská 18, 

Prostějov“ 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 váhou: 

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 „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ 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 osmi dodavatelům:  

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

 INGREMO s.r.o., Prostějov, IČ: 283 07 453; 

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

 R&G ZESTA  spol. s.r.o., Prostějov, IČ: 634 86 270; 

 POZEMSTAV Prostějov a.s., Prostějov,  IČ: 255 27 380; 

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

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

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

 

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 10. 9. 2018, 

 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci zadávacího 

řízení „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ za výše uvedených podmínek a v souladu s výše uvedenou 

zadávací dokumentací, 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 11. 2018 

p o v ě ř u j e 

primátorku města Prostějova 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 10. 9. 2018. 

 

 

K bodu 7.2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany 

dat“ 

Písemný materiál předložila: Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Rada ustanovila složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8797: 
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Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Technologie na zvýšení bezpečnosti a 

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

veřejných zakázek (dále jen zákon); 

 

2. rozdělení vežejné zakázky na tři části :   

I. SW nástroj na šifrování koncových stanic a systém pro ochranu dat DLP, 

II. SW nástroje pro monitorování aktivit administrátorů a uživatelů na serverech, 

III. SW nástroj na sběr logů uživatelských stanic, včetně HW; 

a umožnění plnění libovolné kombinace částí zakázky vybraným/mi dodavatelem/li;  

 

3. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona 

s níže uvedenými hodnoticími kritérii a jejich váhou: 

 

v části I. Šifrování stanic a DLP části II. Monitorování serverů zakázky: 

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

B. Délka doby podpory SW nástroje v měsících ………….……..... s váhou 20 %, 

požadovaná délka podpory v rozmezí nejméně 36 měsíců a nejvýše 72 měsíců;  

 

a v části III. Sběr logů: 

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

B. Délka doby podpory SW nástroje v měsících …………….…...... s váhou 10 %, 

C. Délka záruky na HW k provozu SW nástroje v měsících ……... s váhou 10 %.  

požadovaná délku podpory a záruky v rozmezí nejméně 36 měsíců a nejvýše 72 měsíců; 

 

4. zadávací podmínky veřejné zakázky „Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat“ včetně vzorů 

Kupních smluv dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu a současně výjimku nepožadovat jistotu 

pro zajištění povinností dodavatele z účasti v zadávacím řízení;  

 

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

 

6. oslovení možných dodavatelů zasláním Výzvy k podání nabídky těmto třinácti dodavatelům:  

 AutoCont CZ, a.s., Olomouc, IČ: 476 76 795, 

 Infinity s.r.o., Brno, IČ: 242 67 945, 

 Micos spol. s r.o., Prostějov, IČ: 005 33 394,  

 Globesystem s.r.o., Prostějov, IČ: 068 62 063, 

 K-net, s.r.o., Brno, IČ: 479 16 745, 

 CITYNET Systems s.r.o., Přerov, IČ: 268 35 711, 

 Proact Czech Republic, s.r.o., Praha 4, IČ: 247 99 629, 

 COMIMPEX spol. s r.o., Brno, IČ: 469 72 439, 

 Visitech a.s., Brno, IČ: 255 43 415, 

 PCS s.r.o., Praha 4, IČ: 005 71 024, 

 Auriga Systems s.r.o., Praha 6, IČ: 288 71 235, 

 AEC a.s., Brno, IČ: 262 36 176, 

 Dimension Data Czech Republic s.r.o., Praha 4, IČ: 261 75 738, 

 

7. 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 10. 9. 2018; 

 

u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci zadávacího 

řízení „Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat“ za výše uvedených podmínek a v souladu s výše 

uvedenou zadávací dokumentací; 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 11. 2018 
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p o v ě ř u j e 

primátorku města Prostějova 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 10. 9. 2018. 

 

 

K bodu 7.3 Zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ - informace o průběhu  

řízení a návrh na výběr dodavatele 

Písemný materiál předložila: Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8798: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

1. na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele v zadávacím řízení „Rekonstrukce ulice 

Plumlovská“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke 

Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 261 77 005, jejíž nabídka nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové zprávě; 

 

2. za předpokladu, že vybraný dodavatel prokáže splnění kvalifikačních a dalších podmínek požadovaných 

v zadávací dokumentaci, zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ společnosti COLAS CZ, a.s., 

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 261 77 005, a po doložení dokladů, požadovaných 

dle § 122 čl. 3 zákona v zadávací dokumentaci před podpisem smlouvy, uzavřít se jmenovanou společností 

smlouvu o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

p o v ě ř u j e  

již ustavenou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, aby zajistila doložení všech dokladů prokazujících 

způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů a splnění technických a dalších podmínek zadávací 

dokumentace vybraným dodavatelem COLAS CZ, a.s., Praha 9, IČ: 261 77 005, v souladu s § 46 a § 122 odst. 3) 

zákona a provedla kontrolu úplnosti a správnosti těchto dokladů a vzorků před uzavřením Smlouvy o dílo; 

 

u k l á d á 

1. Odboru rozvoje a investic zajistit po doložení veškerých požadovaných dokladů ve lhůtě dle zákona uzavření 

Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ s vybraným dodavatelem 

společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 261 77 005; 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 12. 10. 2018 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit potřebnou součinnost se 

Správou silnic olomouckého kraje při uzavíráno Smlouvy o dílo na stavební objekt 101 – vozovka II/150 ulice 

Plumlovská, jeho investorem je SSOK; 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 26. 10. 2018 

 

3. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek poskytnout potřebnou součinnost 

při dokončení administrace zadávacího řízení „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ ve lhůtách stanovených 

zákonem administrátoru zadávacího řízení společnosti RPA Tender. s.r.o.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 26. 10. 2018 

 

 

K bodu 7.4 Stížnost Ing. Naiclerové na postup Lesů města Prostějova, s.r.o. při vyřizování žádosti o informace 

dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Písemný materiál předložila: Mgr. Orságová 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Pospíšil, Ing. Grulich, Mgr. Tisoňová. 
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Ing. Grulich oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem a sdělil, že se nezúčastní hlasování. 

Mgr. Tisoňová informovala členy rady o rozhodnutí KrÚ OlK v dané záležitosti.  

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8799: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

neposkytnout informace Ing. Haně Naiclerové, MBA k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se Lesů města 

Prostějova, s. r. o.; 

p o s t u p u j e 

stížnost Ing. Hany Naiclerové, MBA proti postupu Lesů města Prostějova, s.r.o. při vyřizování žádosti o 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb. k vyřízení jednateli společnosti Lesy města Prostějova, s. r. o. 

 

 

K bodu 7.5 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka – společnosti ASTRA GAMES s. r. o. a Dražby.net s. 

r. o. 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA, Mgr. Orságová  

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8800: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a   

o tom, že Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka společností ASTRA GAMES, s. r. o. a Dražby.net s. r. 

o., doručená dne 9. 8. 2018, bude předložena pojišťovně ČPP, a. s.,  

 

u k l á d á  

vedoucímu Finančního odboru, nahlásit pojišťovně ČPP, a. s. přijatý požadavek společností ASTRA GAMES, s. 

r. o. a Dražby.net s. r. o. na náhradu škody a vyžádat stanovisko pojišťovny ČPP, a. s. k plnění z pojistky města.  

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO 

k. termín: 30. 9. 2018 

 

 

K bodu 8.1 Povolení výjimky ve třídě ZŠ Prostějov, Majakovského 1 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8801: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě základní školy v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 9. 2018  

do 31. 8. 2019 pro Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, po 32 žácích v jedné třídě 2. ročníku ZŠ.  

 

 

K bodu 8.2 Žádost ZUŠ o souhlas s nabytím majetku a úpravu finančního plánu 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Schváleno usnesení č. 8802: 

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 

umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov; 

s c h v a l u j e 

a) úpravu finančního plánu Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov  

- navýšení závazného ukazatele účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 4.000,- Kč, 

b) aktualizaci plánu účetních odpisů za rok 2018 Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov. 

 

 

K bodu 8.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SK policie Moravan Prostějov, z. s 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8803: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

dodatek č. 1 ke Smlouvě (OŠKS/Hyb-KS/90-18) o poskytnutí dotace Sportovní klub policie Moravan Prostějov, 

z. s., Újezd 1658/12, IČO 479 21 463, který se týká rozšíření účelu: o nákup cen dle přílohy. 

 

 

K bodu 8.4 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8804: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

 

1. ve výši 25.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

- na dopravu souboru do Prahy (Krojované slavnosti ve Valdštejnské zahradě) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

2. ve výši 30.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

- na podporu akce „Pocta Janu Poláčkovi“ (pronájem prostor, honoráře, cestovné, propagace) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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

a příjemcem (u žadatele budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, 

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

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

číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. Národopisným souborem Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

2. Národopisným souborem Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 
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c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 55.000 

 (zvýšení položky 5222 – Národopisný soubor Mánes, z. s. – doprava na Krojované slavnosti v Praze; 

Národopisný soubor Mánes, z. s. – „Pocta Janu Poláčkovi“) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 55.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

 

K bodu 8.5 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8805: 

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 a z fondu 

rezerv a rozvoje 

 

1. ve výši 40.000,-- Kč MARRY CZ s. r. o., Dělnická 225, Jičín, IČO 040 37 375  

- na pořádání amatérského tenisového turnaje MARRY CUP v Prostějově (pronájem venkovních tenisových 

kurtů, pronájem kurtů ve sportovní hale)  

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

2. ve výši 20.000,-- Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, Prostějov, IČO 228 97 

500  

- na soustředění oddílu v Nizozemsku (doprava, strava) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2018 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 30. 12. 2018 

 

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

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

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

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

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. MARRY CZ s. r. o., Dělnická 225, Jičín, IČO 040 37 375,  

2. Oddílem korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, Prostějov, IČO 228 97 500.  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000020 003419 5213   0200000000000 31.370 

(zvýšení položky 5213 – MARRY CZ s. r. o. - pořádání amatérského tenisového turnaje MARRY CUP 

v Prostějově) 

0000000020 003419 5213  1 0200000000000 8.630 

(zvýšení položky 5213 – MARRY CZ s. r. o. - pořádání amatérského tenisového turnaje MARRY CUP 

v Prostějově) 

0000000020 003419 5222  1 0200000000000 20.000 
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(zvýšení položky 5222 – Oddíl korfbalu Sportovního klubu Prostějov - soustředění oddílu v Nizozemsku) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 31.370 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 28.630 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 20.000,-- Kč Bohumilu Korbařovi, ….….  

na účast na závodě „Světový pohár ve střelbě z polní kuše“ (ubytování, pořízení šípů, sportovní oblečení, obuv)  

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

 

 

K bodu 8.6 Dotace 2018 - oblast školství - celoroční činnost (KPŠ při SŠ designu a módy) 

Písemný materiál předložil: Mgr. Ivánek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

RNDr. Rašková oznámila v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem a sdělila, že se nezúčastní hlasování. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8806: 

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  

8.000,-- Kč Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z. s., Vápenice 2986/1, Prostějov, 

IČO 441 60 101  

- na navrhování a tvorbu modelových kolekcí, materiál na zajištění výtvarných a multimediálních akcí, účast  

na soutěžích (startovné, jízdné) 

- 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 Klubem přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z. s., Vápenice 2986/1, Prostějov, 

IČO 441 60 101 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

      0000000020 003299 5222   0200000000000 8.000,-- 

(zvýšení položky 5222 – Klub přátel školy při Střední škole designu a módy Prostějov, z. s.: podpora 

nadaných žáků na soutěžích)  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909       0700000708000 8.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

 

K bodu 9.1 Zimní stadion – rekonstrukce – Technický objekt – zadání PD pro stavební povolení 

Písemný materiál předložil: Ing. Zajíček 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
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Schváleno usnesení č. 8807: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zadání projektové dokumentace pro stavební povolení „Zimní stadion – rekonstrukce – technický objekt“ 

formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti BfB studio s.r.o., Komunardů 3, 170 00 Praha 7, IČO 48535826. 

 

 

K bodu 9.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plochy na ul. Zahradní - převod položek) 

Písemný materiál předložil: Ing. Zajíček 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8808: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 5169  1 0600547000000 410 000 

Zvýšení položky 5169 – nákup služeb - Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 0600547000000 410 000 

Snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD 

 

 

K bodu 9.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Mánesova) 

Písemný materiál předložil: Ing. Zajíček 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8809: 

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 3111 6121  1 0600625000000 180 000 

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - EÚO MŠ Mánesova 15, Prostějov - projektová 

dokumentace 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 180 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu 9.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (EÚO MŠ Mozartova) 

Písemný materiál předložil: Ing. Zajíček 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8810: 

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 3111 6121  1 0600624000000 170 000 

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - EÚO MŠ Mozartova 43, Prostějov - projektová 

dokumentace 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 170 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu 9.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava střechy a stropu objektu Husovo nám. 67-PD) 

Písemný materiál předložil: Ing. Zajíček 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8811: 

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 3613 5169   0600000000000 60 000 

Zvýšení položky 5169  - nákup služeb - Oprava střechy a stropu objektu Husovo nám. 67 – projektová 

dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 60 000 

Snížení položky 5901 – Rezerva RMP 

 

 

K bodu 10.1 MANTHELLAN a.s. – vracení úhrad za užívání nemovitostí dle Nájemní smlouvy č. 2010/50/274  

z 22.12.2010 

Písemný materiál předložil: Mgr. Vojtek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8812: 

Rada města Prostějova 

1) r e v o k u j e 

bod 3) usnesení Rady města Prostějova č. 8695 ze dne 31.07.2018, kterým bylo schváleno budoucí pravidelné 

vracení částí úhrady za užívání pozemků bývalé sodovkárny a pozemků Společenského domu a tržnice dle 

Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22.12.2010 společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem tř. Svobody 

956/31, 779 00 Olomouc, IČ: 282 05 618, 

 

2) s c h v a l u j e 

s ohledem na deklaraci Rady města Prostějova schválenou usnesením č. 8093 ze dne 06.02.2018, na stanovisko 

JUDr. Ivany Hučínové z Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný z Olomouce a na to, že pozemky nebyly v daném 

období společností MANTHELLAN a.s. fakticky užívány, vrácení části úhrady za užívání ostatních pozemků, 

které byly předmětem Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22.12.2010, netvoří pozemky bývalé sodovkárny, 

Společenského domu a tržnice a jsou volně přístupnými veřejnými prostranstvími fakticky neužívanými 

společností MANTHELLAN a.s., v období od 06.02.2018 do 30.06.2018, ve výši 67.461 Kč společnosti 

MANTHELLAN a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, IČ: 282 05 618, 
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3) u k l á d á 

Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova zajistit vrácení části úhrady společnosti 

MANTHELLAN a.s. dle bodu 2) usnesení. 

       odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM  

      k. termín: 30. 9. 2018 

 

4) s c h v a l u j e 

s ohledem na deklaraci Rady města Prostějova schválenou usnesením č. 8093 ze dne 06.02.2018, na stanovisko 

JUDr. Ivany Hučínové z Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný z Olomouce a na to, že pozemky nejsou společností 

MANTHELLAN a.s. fakticky užívány, pokud budou v období od 01.07.2018 ze strany společnosti 

MANTHELLAN a.s. platby nájemného dle Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22.12.2010 hrazeny na účet 

Statutárního města Prostějova, pravidelné vracení celé úhrady za užívání pozemků dle Nájemní smlouvy č. 

2010/50/274 ze dne 22.12.2010 společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc, 

IČ: 282 05 618. 

 

 

K bodu 10.2 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu nebo pronájmu části pozemku p. č. 5999/7 v k. ú. 

Prostějov 

Písemný materiál předložil: Mgr. Vojtek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8813: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu části pozemku p.č. 5999/7 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 450 m
2
 spolku Lukostřelba 

Prostějov, z.s., se sídlem Prostějov, Mozartova 3810/13, PSČ: 796 01, IČ: 227 12 615, za účelem vybudování 

tribuny pro diváky a sociálního zázemí pro lukostřelce za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 50 Kč/m
2
/rok, tj. 22.500 Kč ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 10.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice 

Písemný materiál předložil: Mgr. Vojtek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8814: 

Rada města Prostějova  

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

záměr prodeje pozemku p.č. 106/2 – orná půda o výměře 615 m
2
 a části pozemku p.č. 105/4 – orná půda o 

výměře cca 860 m
2
, oba v k.ú. Krasice, 

2. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti společnosti PFAFF – SERVIS spol. s r.o., se sídlem Prostějov, 

Bohumíra Šmerala 3773/19, PSČ 796 01, IČ: 494 47 408, o prodej pozemku p.č. 106/2 – orná půda o výměře 615 

m
2
 a části pozemku p.č. 105/4 – orná půda o výměře cca 860 m

2
, oba v k.ú. Krasice. 

 

 

K bodu 10.4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 864 v k. ú. Čechovice - Záhoří 

Písemný materiál předložil: Mgr. Vojtek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8815: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr prodeje pozemku p.č. 864 – ostatní plocha o výměře 37 m
2
 v k.ú. Čechovice-Záhoří za následujících 

podmínek: 

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

kupní smlouvy,  

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

na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.  

 

 

K bodu 10.5 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 218/15 a p. č. 223/19, oba v k. ú. Domamyslice 

Písemný materiál předložil: Mgr. Vojtek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8816: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

1. záměr prodeje pozemku p.č. 218/15 – zahrada o výměře 15 m
2
 v k.ú. Domamyslice a části pozemku p.č. 

223/19 – zahrada v k.ú. Domamyslice o výměře 28 m
2
 (dle geometrického plánu nově pozemek p.č. 223/66 

v k.ú. Domamyslice) za následujících podmínek: 

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

smlouvy,  

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

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

2. záměr prodeje části pozemku p.č. 223/19 – zahrada v k.ú. Domamyslice o výměře 140 m
2
 (dle geometrického 

plánu nově pozemek p.č. 223/19 v k.ú. Domamyslice) za následujících podmínek: 

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

smlouvy,  

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

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

3. záměr prodeje části pozemku p.č. 223/19 – zahrada v k.ú. Domamyslice o výměře 9 m
2
 (dle geometrického 

plánu nově pozemek p.č. 223/64 v k.ú. Domamyslice) za následujících podmínek: 

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

smlouvy,  

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

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

4. záměr prodeje části pozemku p.č. 223/19 – zahrada v k.ú. Domamyslice o výměře 9 m
2
 (dle geometrického 

plánu nově pozemek p.č. 223/65 v k.ú. Domamyslice) za následujících podmínek: 

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

smlouvy,  

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

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

 

 

K bodu 10.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 7560/1 v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Mgr. Vojtek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil, Mgr. Hemerková, Ing. Grulich, M. Pišťák, Ing. Šmíd. 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8817: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m
2
 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) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu 

na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

 

K bodu 10.7 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k. ú. Krasice 

Písemný materiál předložil: Mgr. Vojtek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8818: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Chodník na ulici Krasická“ zřízení služebnosti 

inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

(včetně chráničky) včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení  a jeho ochranného pásma na 

částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 238/2, p.č. 240/2 a p.č. 242/1, vše v k.ú. Krasice (rozsah 

zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 040 84 063, za 

následujících podmínek: 

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě (včetně chráničky) včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jeho 

ochranného pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 300 Kč navýšenou o daň 

z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na 

povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného 

břemene, 

d) do zřízení předmětné služebnosti budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene. 

 

 

K bodu 11. Různé 

11.1 Doporučení Komise pro dopravu z 6. 9. 2018 

Písemný materiál předložila: RNDr. Rašková 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8819: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

doporučení Komise pro dopravu ze dne 6. 9. 2018. 
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K bodu 12. Závěr 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 116. schůze rady byl vyčerpán a v 15:05 

hod. jednání ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátorka města Prostějova      1. náměstek primátorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 10. 9. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 

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


