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   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: 
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   Ing. Miroslav   N a k l á d a l 

 

Omluvena: 

 

   Mgr. Ivana   H e m e r k 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 25. 9. 2018 

3. Záležitosti komisí rady:  

1 Doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání z 4. 9. 2018 

2 Doporučení Komise životního prostředí z 17. 9. 2018 

3 Schválení odměn členům komisí rady a komise BESIP za ro 2018 

4 Zrušení komisí rady k datu 6. 10. 2018 

4. Schválení Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října 

5. Zásady instalace letního a zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní konzumaci a kouření 

(zařízení restauračních předzahrádek a kuřáckých míst) na území městské památkové zóny Prostějov 

6. Smlouva o centralizovaném zadávání při pořizování nových licencí produktů Microsoft 

6.1 Odprodej zapůjčené výpočetní techniky a mobilních telefonů zastupitelům města Prostějova 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Mourek Prostějov z. s. 

8. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace zabezpečovacích systémů“ 

2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ - informace o 

průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele 

3 Žádost o uzavření reklamní smlouvy na sdílení jízdních kol v Prostějově 

4 Odvolání Prostoru Prostějov, z. s. proti rozhodnutí Domovní správy Prostějov s. r. o. o odmítnutí žádosti o 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:  

1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (pronájem mobilního kluziště) 

2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (přesun položek) 

3 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (přesun položek - TZ budov) 

 4 Žádost o souhlas s užitím znaku města - Incinity s. r. o. 

10. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

1 Žádost o souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v oblasti sociálního bydlení 

2 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (nedoporučená) 

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

4 Dotace na rok 2018 – oblast zdravotní – celoroční činnost 

11. Záležitosti Odboru dopravy: 

 1 Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2019 

 2 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných 

 fotografií a podpisů 

12. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Schválení kalkulačních cen v ŠJ ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 

2 Souhlas s bezúplatným užíváním cvičné kuchyňky ZŠ a MŠ Melantrichova 

3 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o úpravu finančního plánu 

4 ROZOP kapitoly 19 – KK Duha u hradeb 

13. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Kofinancování pořízení územní studie krajiny - projektový námět 

2 Nový park Okružní - projektový námět 

3 Zeleň v ulici Zahradní - projektový námět 

4 Schválení smluv o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením stavby VO a chodník Luční 

5 Schválení uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku p. č. 7542/2 v k. ú. Prostějov 

6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oplocení fotbalového hřiště v Čechovicích vč. PD) 

7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plot na ul. Okružní) 

8 Dotace 2018 – TJ Sokol Čechovice 

9 Revitalizace Pivovarského rybníčku – možnost využití dotace 

14. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 Schválení výše poplatku za nouzové otevření cykloboxu 

2 Revokace usnesení RM č. 8773 z 16. 8. 2018 a schválení zřízení služebnosti a smlouvy o souhlasu na částech 

pozemků v k. ú. Domamyslice 

3 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 8004 v k. ú. Prostějov 

4 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 z 19. 12. 2013 

5 Vyhlášení záměru pronájmu tří částí pozemků p. č. 515 a p. č. 432/6, oba v k. ú. Domamyslice 

6 Vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice za část pozemku p. č. 5 v k. ú.  

Domamyslice 
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7 Vyhlášení záměru výpůjčky tří částí pozemku p. č. 6083/20 v k. ú. Prostějov 

8 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (vybavení nově budovaných šaten a zázemí ve 

sportovním areálu Středisko mládeže kopané) 

9 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup kontejnerů na sběrný dvůr) 

10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (dovybavení Koupaliště Vrahovice) 

11 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (výkup pozemku p. č. 6231/69 v k. ú. 

Prostějov) 

12 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (rekonstrukce trafostanice na zimním stadionu PD) 

13 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků Fondu zeleně) 

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

1 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 802 – ul. Polišenského 3 

2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 166 – nám. T. G. Masaryka 11 

3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 300 - Pernštýnské nám. 8 

4 Vyhlášení záměru změny smlouvy o nájmu PSP č. 186 - Pernštýnské nám. 4 

5 Schválení pronájmu GS č. 706 – ul. J. V. Myslbeka 17 

6 Schválení pronájmu GS č. 808 – ul. Polišenského 3 

7 Schválení pronájmu PSP č. 797 – nám. T. G. Masaryka 11 

8 Schválení změny smlouvy o nájmu PSP č. 203 - sídliště Svobody 53 pavilon II 

16. Bytové záležitosti: 

1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

2 Schválení žadatelů o pronájem bytu zvláštního určení v DPS 

17. Různé 

18. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- v 11:00 hod. zahájila a dále řídila 117. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, omluvila Mgr. Hemerkovou a navrhla rozšířit program o 

materiály: 

10.3 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (Podané ruce - osobní asistence) 

10.4 Dotace na rok 2018 – oblast zdravotní – celoroční činnost 

13.9 Revitalizace Pivovarského rybníčku – možnost využití dotace 

 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8820: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 117. schůze, konané dne 25. 9. 2018, uvedený na pozvánce, s rozšířením o materiály: 

10.3 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (Podané ruce - osobní asistence) 

10.4 Dotace na rok 2018 – oblast zdravotní – celoroční činnost 

13.9 Revitalizace Pivovarského rybníčku – možnost využití dotace 

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 25. 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8821: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 25. 9. 2018 dle písemného materiálu. 

 

 

K bodu  3. Záležitosti komisí rady 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8822: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1. doporučení Komise pro rozvoj města a podporu podnikání ze dne 4. 9. 2018; 

2. doporučení Komise životního prostředí ze dne 17. 9. 2018; 

s c h v a l u j e 

výplatu odměn členům komisí Rady města Prostějova a komise BESIP za rok 2018 dle návrhů přiložených k 

písemnému materiálu; 

z r u š u j e 

ke dni 6. 10. 2018 všechny komise, které zřídila, s výjimkou zvláštního orgánu Komise pro projednávání 

přestupků. 

 

 

K bodu  4. Schválení Smlouvy o spolupráci při organizaci oslav 28. října 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Schváleno usnesení č. 8823: 

Rada města Prostějova   

a)  s c h v a l u j e  

Smlouvu o spolupráci při organizaci oslav 28. října mezi Olomouckým krajem a statutárním městem 

Prostějovem dle přílohy k písemnému materiálu, 

b)  p o v ě ř u j e   

primátorku statutárního města Prostějova RNDr. Alenu Raškovou podpisem této smlouvy. 

 

 

K bodu  5. Zásady instalace letního a zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní konzumaci 

a kouření (zařízení restauračních předzahrádek a kuřáckých míst) na území městské památkové zóny Prostějov 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy předsedající navrhla materiál odložit na příští schůzi rady a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8824: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á  

materiál č. 5. Zásady instalace letního a zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní 

konzumaci a kouření (zařízení restauračních předzahrádek a kuřáckých míst) na území městské památkové 

zóny Prostějov na příští schůzi rady. 

 

 

K bodu  6. Smlouva o centralizovaném zadávání při pořizování nových licencí produktů Microsoft 

Písemný materiál předložil: Števko Jan, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8825: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

návrh Smlouvy o centralizovaném zadávání při pořizování nových licencí produktů Microsoft s centrálním 

zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra, Praha dle přílohy k písemnému materiálu č. 1; 

p o v ě ř u j e 

RNDr. Alenu Raškovou, primátorku Statutárního města Prostějova, podpisem Smlouvy. 

 

 

K bodu  6.1 Odprodej zapůjčené výpočetní techniky a mobilních telefonů zastupitelům města Prostějova 

Písemný materiál předložili: Števko Jan, Ing., Bc. Nevrtal 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupil: M. Pišťák 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8826: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

nepostupovat při prodeji výpočetní techniky (notebooků, tabletů a software) a mobilních telefonů zapůjčených 

zastupitelům města Prostějova podle Směrnice č. 17/2014 „Postup při vyřazování majetku z užívání a z účetní 

evidence a vyřazení pohledávek z účetní evidence statutárního města Prostějova,“  

s c h v a l u j e 

prodej zapůjčené výpočetní techniky (notebooků, tabletů a software) a mobilních telefonů zastupitelům města 

Prostějova za zůstatkové ceny ve výši dle důvodové zprávy,  
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u k l á d á 

1. Odboru informačních technologií zajistit nabídnutí prodeje notebooků, tabletů a software zastupitelům města 

Prostějova za zůstatkové ceny stanové na základě průzkumu trhu, 

odpovídá: Ing. Jan Števko, vedoucí OIT 

k. termín: 23. 10. 2018  

2. Odboru správy a zabezpečení zajistit nabídnutí prodeje mobilních telefonů zastupitelům města za zůstatkové 

ceny stanovené na základě průzkumu trhu. 

odpovídá: Bc. František Nevrtal, vedoucí OSZ 

k. termín: 23. 10. 2018 

 

 

K bodu  7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Mourek Prostějov z. s. 

Písemný materiál předložil: Cetkovská Martina, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8827: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) dodatek č. 1 ke smlouvě (čj. PVMU 46518/2018, SpZn. OŽP 376/2018) o poskytnutí dotace spolku Mourek 

Prostějov z. s., Winklerova 2285/12, 796 01 Prostějov, IČO: 065 43 472, který se týká navýšení dotace o 12.000 

Kč na celkovou částku 20.000 Kč dle přílohy k písemnému materiálu, 

 

b) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 12.000 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 2.000 

(snížení položky 5909 – komise životního prostředí) 

70 6409 5901   0700000707100 10.000 

(Rezerva RMP pro ROZOP) 

 

 

K bodu  8.1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace zabezpečovacích systémů" 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, 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: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8828: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku „Modernizace zabezpečovacích systémů“ 

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 doby provozní podpory nadstavbového grafického integračního    

bezpečnostního systému (IBS) v měsících      s váhou 10 %, 

C. Délka záruky / doby záručního servisu na dodávaná bezpečnostní zařízení,  

komponenty a HW v měsících       s váhou 10 %.  

Zadavatel požaduje délku podpory i délku záruky v rozmezí nejméně 36 měsíců a nejvýše 60 měsíců; 
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3. zadávací podmínky veřejné zakázky „Modernizace zabezpečovacích systémů“ včetně vzoru Smlouvy o dílo dle 

návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

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

(OVZ OKT);  

 

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

• Alkom Security s.r.o. , Praha 8, IČ: 261 84 672, 

• HEINZ-ELEKTRO s.r.o., Olomouc, IČ: 268 56 841, 

• JIMI CZ, a.s., Praha 5, IČ: 253 13 436,  

• SECAPRO s.r.o., Brno, IČ: 044 71 865, 

• Roman Gahura, Hulín, IČ: 675 25 423. 

 

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 25. 9. 2018. 

 

u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci zadávacího 

řízení „Modernizace zabezpečovacích systémů“ za výše uvedených podmínek a v souladu s výše uvedenou 

zadávací dokumentací.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 15. 12. 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 25. 9. 2018. 

 

 

K bodu  8.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ - 

informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8829: 

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 „Přístavba a 

rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala 

Prostějovskou stavební společnost PROSTAS s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, Česká 

republika, IČ: 607 22 291, jejíž nabídka nejlépe naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové zprávě; 

 

2. zadat veřejnou zakázku „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ Prostějovské stavební 

společnosti PROSTAS s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČ: 607 22 291, a 

uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

u k l á d á 

1. Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtě dle zákona uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky 

„Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ s vybraným dodavatelem Prostějovskou stavební 

společností PROSTAS s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, Česká republika, IČ: 607 22 291. 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 20. 10. 2018 
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2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace 

zadávacího řízení „Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 26. 10. 2018 

 

 

K bodu  8.3 Žádost o uzavření reklamní smlouvy na sdílení jízdních kol v Prostějově 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr., Mgr. Vojtek 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8830: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

neuzavřít smlouvu o reklamě se společností Nextbike Czech Republic s.r.o., IČ: 07389108, se sídlem Libušina 

526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc.  

 

 

K bodu  8.4 Odvolání Prostoru Prostějov, z. s. proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace dle zákona č. 

106/1999 Sb. 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA, M. Pišťák, Ing. Šmíd 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8831: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

1. postoupit odvolání Prostoru Prostějov, z. s. proti rozhodnutí Domovní správy Prostějov s. r. o.    o odmítnutí 

žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. k vyřízení jednateli Domovní správy Prostějov s.r.o.  

 

2. postoupit stížnost Prostoru Prostějov, z. s. proti postupu Dřeva Prostějov s. r. o. při vyřizování žádosti o 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb. k vyřízení jednateli společnosti Dřevo Prostějov  s. r. o.  

 

3. postoupit stížnost Prostoru Prostějov, z. s. 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  9.1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (pronájem mobilního kluziště) 

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

Schváleno usnesení č. 8832: 

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 

11 6171 5164  1 0110000000000 1.812.580,00 

Pronájem kluziště 

11 6171 5169  1 0110000000000 339.000,00 

Zajištění provozu kluziště (dodavatelsky)

11 6171 5139   0110000000000 13.000,00 

Materiál (sedáky na lavičky, reklamní banner)
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- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  1 0700000000000 2.164.580,00 

Fond rezerv a rozvoje  

 

 

K bodu  9.2 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (přesun položek) 

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

Schváleno usnesení č. 8833: 

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 

11 3632 5169   0110000000000 30.634,- 

Pohřebnictví (sociální pohřby) 

 11 6171 5137   0110000000000 100.000,- 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (portrét primátorky města, dovybavení zasedací místnosti pod věží, 

kancelář č. 41) 

  11 6171 5169   0110000000000 450.000,- 

Nákup služeb (volby, pronájem nápojových automatů) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 5134   0110000000000 7.791,- 

Prádlo, oděv a obuv 

11 6171 5152   0110000000000 22.843,- 

Teplo 

11 6171 5156   0110000000000 30.000,- 

Pohonné hmoty 

11 6171 5164   0110000000000 10.000,- 

Nájemné 

11 6171 5151   0110000000000 60.000,- 

Voda 

11 6171 5153   0110000000000 450.000,- 

Plyn 

 

 

K bodu  9.3 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení (přesun položek - TZ budov) 

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

Schváleno usnesení č. 8834: 

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 

11 6171 5123   0110000000000 19.178,50 

Podlimitní technické zhodnocení (mříže a držáky na truhlíky) 

11 6171 6121   0110000000000 132.638,06 

Budovy, haly a stavby (vícepráce při realizaci úpravy vzduchotechniky na FO, vnitřní žaluzie na FO, 

doplnění bezdrátových tísní, modernizace zabezpečovacích systémů) 
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- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 5171   0110000000000 23.849,10  

Opravy a údržba 

11 6171 5137   0110000000000 46.737,46  

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

11 6171 5139   0110000000000 61.230,00 

Nákup materiálu 

11 6171 5169   0110000000000 20.000,00 

Služby 

 

 

K bodu  9.4 Žádost o souhlas s užitím znaku města - Incinity s. r. o. 

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, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8835: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s  užitím znaku města Prostějova pro referenční potřeby na veletrhu Smart City Expo v Barceloně. Souhlas se 

uděluje společnosti Incinity s.r.o., Hasičská 397, 763 02 Zlín - Louky, IČO: 04613376, v souladu se Zákonem č. 

128/2000 o obcích, a to bezúplatně. 

 

 

K bodu 10.1 Žádost o souhlasné stanovisko obce s realizací projektu v oblasti sociálního bydlení 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8836: 

Rada města Prostějova  

n e s o u h l a s í 

s realizací projektu na vybudování sociálních bytů na území města Prostějova (lokalita Poděbradovo nám. 

984/10, Prostějov) žadatele Podporované bydlení Moravia, z. s., se sídlem Poděbradovo nám. 984/10, Prostějov, 

IČO 065 89 464. 

 

 

K bodu 10.2 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (nedoporučená) 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8837: 

Rada města Prostějova  

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018  

 

1. ve výši 12.400 Kč Sociálním službám města Přerova, p.o., Kabelíkova 3217/14a, Přerov, IČO 495 58 854 

- na podporu sociální služby denního stacionáře pro občana města Prostějova – náklady na výchovné pomůcky, 

náklady na ostatní služby (internet, akce pro uživatele), kancelářský spotřební materiál, drobný inventář 

(sportovní nářadí, míče) 

- důvod: služba není poskytována na území města Prostějova. 
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2. ve výši 35.000 Kč Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha – Bohnice, IČO 613 83 198 

- na pokrytí části nákladů telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky – vedení účetnictví, zpracování a vedení 

mezd, supervize, odborné konzultace 

- důvod: jedná se o celorepublikově poskytovanou službu, která je primárně financována z dotací ze státního 

rozpočtu České republiky. 

 

 

K bodu 10.3 Dotace na rok 2018 - oblast sociální - celoroční činnost (Podané ruce - osobní asistence) 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8838: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70 

– finanční ve výši 10.000 Kč Podaným rukám – osobní asistenci, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596 

- na projekt osobní asistence pro snadnější život – částečné pokrytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči 

(osobních asistentů) – dofinancování pro rok 2018; 

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

dotace předložit do 31. 12. 2018 

 

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

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Podanými rukami – osobní asistencí, Zborovská 465, Frýdek-Místek, 

IČO 706 32 596 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4351 5222  1 0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Podané ruce – osobní asistence – služby osobní 

asistence) 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 10.000  

snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 10.4 Dotace na rok 2018 – oblast zdravotní – celoroční činnost 

Písemný materiál předložil: Svozil Jaroslav, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8839: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70 

– finanční ve výši 5.000 Kč Ing. Lence Černochové, Milíčova 2634/3, Prostějov, IČO 606 91 271 

- na projekt První pomoc není věda – divadélka o poskytování první pomoci pro mateřské a základní školy v 

Prostějově a ukázky první pomoci pro veřejnost – kancelářské potřeby, zdravotnické potřeby, cestovné 

(pohonné hmoty), mobil, internet; 

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

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Ing. Lenkou Černochovou, Milíčova 2634/3, Prostějov, IČO 606 91 

271 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 3599 5212  1 0210000000000 5.000 

zvýšení položky 5212 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám (Ing. 

Lenka Černochová – První pomoc není věda) 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 5.000  

snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 11.1 Městská hromadná doprava – úhrada kompenzace pro rok 2019 

Písemný materiál předložil: Nakládal Miroslav, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana, Ing. Nakládal, Mgr. Pospíšil, Ing. Šmíd, M. Pišťák 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8840: 

Rada města Prostějova  

u k l á d á 

vedoucímu Odboru dopravy, zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2019 celkovou částku 28 519 000,- Kč 

jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě; 

odpovídá: Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí OD 

k. termín: 23. 10. 2018  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2019 částku 28 519 000,- Kč jako 

úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě. 

 

 

K bodu 11.2 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů 

Písemný materiál předložil: Nakládal Miroslav, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8841: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů mezi statutárním městem Prostějovem a společností CENDIS, s. p. dle 

předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 12.1 Schválení kalkulačních cen v ŠJ ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8842: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO 479 22 516 od 1. 9. 2018 v doplňkové činnosti pro cizí strávníky  
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- cenu 55 Kč/oběd s dovozem pro dospělé strávníky organizací, jejichž zřizovatelem je město Prostějov.  

 

 

K bodu 12.2 Souhlas s bezúplatným užíváním cvičné kuchyňky ZŠ a MŠ Melantrichova 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8843: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatné užívání cvičné kuchyňky Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 pro 

sdružení „Sedmikráska“ od měsíce října do prosince 2018 vždy ve čtvrtek od 15.00 do 19.00 hodin k pořádání 

kurzů bezlepkového pečení. 

 

 

K bodu 12.3 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o úpravu finančního plánu 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8844: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s úpravou finančního plánu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov 

- snížení ukazatele účet 502 – energie ve výši 22.000,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši 10.000,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 524 – zákonné sociální náklady ve výši 12.000,- Kč. 
 

 

K bodu 12.4 ROZOP kapitoly 19 – KK Duha u hradeb 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8845: 

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 

0019 003319 5169   0190000190100 203.529 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb)  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190102 130.000 

(zvýšení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví, tj. odměny účinkujícím a poplatky 

Ochrannému svazu autorskému) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5139   0190000190105 15.647 

(snížení položky 5139 – nákup materiálu akce Krajské postupové přehlídky) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190101 7.581 

(snížení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví, tj. odměny účinkujícím a poplatky 

Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl při akci Wolkrův Prostějov 2018) 
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Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190106 3.866 

(snížení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví, tj. odměny účinkujícím a poplatky 

Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl při akci Velikonoční jarmark 2018) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190103 148.135 

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb akce Prostějovské Hanácké slavnosti 2018) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190103 130.000 

(snížení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví, tj. odměny účinkujícím a poplatky 

Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl při akci Prostějovské Hanácké slavnosti 2018)  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190101 28.300 

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb akce Wolkrův Prostějov 2018) 

 

 

K bodu 13. 1 Kofinancování pořízení územní studie krajiny - projektový námět 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8846: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

projektový námět „Kofinancování pořízení územní studie krajiny“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí 

dotace z Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 14/2016 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. 

 

 

K bodu 13. 2 Nový park Okružní - projektový námět 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8847: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

projektový námět „Nový park Okružní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci tohoto 

projektu z Operačního programu Životní prostředí. 

 

 

K bodu 13. 3 Zeleň v ulici Zahradní - projektový námět 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8848: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

projektový námět „Zeleň v ulici Zahradní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci tohoto 

projektu z Operačního programu Životní prostředí. 
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K bodu 13. 4 Schválení smluv o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením stavby VO a 

chodník Luční 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8849: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření smluv o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením stavby na pozemcích ve 

vlastnictví cizích osob pro investiční akci „VO a chodník Luční“ za podmínek dle předložených návrhů. 

 

 

K bodu 13. 5 Schválení uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku p. č. 7542/2 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8850: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

nájem části pozemku p. č. 7542/2 v k.ú. Prostějov o výměře 152 m2 ve vlastnictví České republiky – Státního 

pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,  IČ 013 12 774, za podmínek 

uvedených v přiložené Nájemní smlouvě. 

 

 

K bodu 13. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oplocení fotbalového hřiště v Čechovicích vč. PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. 1 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Nebyl schválen návrh:  

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova zařadit akci „Oplocení fotbalového hřiště v Čechovicích vč. PD“ do rozpočtu 

statutárního města Prostějov pro rok 2019. 

 

Předsedající hlasovat o var. 2 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121   1 0600624000000 200 000 

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Oplocení fotbalového hřiště v Čechovicích vč. PD 

 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 200 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 
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K bodu 13. 7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Plotová zídka Okružní – akustické panely a hluková 

studie - PD) 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8851: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121   0600625000000 25 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Plotová zídka Okružní – akustické panely a hluková studie – 

projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 25 000 

Snížení rezervy RMP  

 

 

K bodu 13. 8 Dotace 2018 – TJ Sokol Čechovice 

Písemný materiál předložil: Zajíček Antonín, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8852: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 150.000,-- Kč, Tělovýchovná jednota SOKOL 

Čechovice, z. s., se sídlem Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 Prostějov,  IČO 163 67 855 

- na dooplocení sportovišť (sportovního areálu) oddílu kopané; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 12. 2018 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 15. 1. 2018; 

 

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

a příjemcem Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice, z. s., IČO 163 67 855; (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 150 000 

 zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům -  Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 150 000 

 Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

 

K bodu 13. 9 Revitalizace Pivovarského rybníčku – možnost využití dotace 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Fišer, Mgr. Pospíšil 
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Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8853: 

Rada města Prostějova  

u k l á d á 

Odboru rozvoje a investic zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2019 částku na přípravu projektové dokumentace 

kompletní revitalizace Pivovarského rybníčku, včetně rekonstrukce výpustního objektu a zajištění břehů a v 

roce 2019 podat žádost o případnou dotaci na realizaci jeho kompletní obnovy. 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 9. 10. 2018 

 

 

K bodu 14. 1 Schválení výše poplatku za nouzové otevření cykloboxu 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle var. A, uvedené v důvodové zprávě 

písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8854: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

poplatek za nouzové otevření cykloboxu při ztrátě PIN ve výši 200,- Kč s DPH. 

 

 

K bodu 14. 2 Revokace usnesení RM č. 8773 z 16. 8. 2018 a schválení zřízení služebnosti a smlouvy o souhlasu na 

částech pozemků v k. ú. Domamyslice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8855: 

Rada města Prostějova  

A) r e v o k u j e 

usnesení Rady města Prostějova č. 8773 ze dne 16.08.2018, 

B) s c h v a l u j e 

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

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

Statutárního města Prostějova p.č. 485 a p.č. 513, oba v k.ú. Domamyslice (rozsah zatížení pozemků bude znám 

po zpracování geometrických plánů), ve prospěch pozemků p.č. 163/1 a p.č. 163/2, oba v k.ú. Domamyslice, ve 

spoluvlastnictví ….., a ….., nebo správců jednotlivých inženýrských sítí, za následujících podmínek: 

a) služebnost bude vymezena geometrickými plány v rozsahu vedení inženýrských sítí a jejich 

ochranných pásem 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, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem 

navýšenou o DPH podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,  

c) náklady spojené s vypracováním geometrických plánů, znaleckého posudku a správní poplatek 

spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí 

nebude hradit Statutární město Prostějov,  

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

vlastníky pozemků p.č. 163/1 a p.č. 163/2, oba v k.ú. Domamyslice, nebo správci jednotlivých 

inženýrských sítí ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,  
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2. uzavření smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby komunikace (včetně chodníku) mezi Statutárním 

městem Prostějovem jako vlastníkem pozemků p.č. 485 a p.č. 513, oba v k.ú. Domamyslice, a ….., a ….. , jako 

investory stavby komunikace (včetně chodníku) na částech výše uvedených pozemků za následujících podmínek: 

a) souhlas bude udělen bezúplatně, 

b) stavba komunikace (včetně chodníku) bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy, 

c) stavba komunikace (včetně chodníku) na předmětných částech pozemků Statutárního města 

Prostějova bude vybudována nákladem investorů bez pozdějších nároků na úhradu nákladů takto 

vynaložených, 

d) investoři budou povinni provádět údržbu a opravy komunikace (včetně chodníku) umístěné na 

pozemcích Statutárního města Prostějova, 

e) v případě, že stavba komunikace (včetně chodníku) nebude dokončena (včetně vydaného 

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

užívání stavby komunikace (včetně chodníku) na předmětných pozemcích) v termínu do 31. 12. 2020, 

bude Statutární město Prostějov oprávněno od smlouvy odstoupit, 

f) v případě změny vlastnictví stavby komunikace (včetně chodníku) umístěné na předmětných částech 

pozemků Statutárního města Prostějova přejdou práva a povinnosti investorů na nového vlastníka 

stavby komunikace (včetně chodníku). 

 

 

K bodu 14. 3 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 8004 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8856: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

výpůjčku části pozemku p.č. 8004 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 11 m2 ….. , za účelem užívání 

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

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

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 14. 4 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 z 19. 12. 2013 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil  

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8857: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 1608 a částí pozemků p.č. 1612 

a p.č. 7803, vše v k.ú. Prostějov (nově označeny jako pozemek p.č. 1608 v k.ú. Prostějov), dle Smlouvy kupní a o 

zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem 

jako prodávajícím a ….. , jako kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu objektu multifunkčního 

domu na pozemku p.č. 1608 a částech pozemků p.č. 1612 a p.č. 7803, vše v k.ú. Prostějov (nově označených jako 

pozemek p.č. 1608 v k.ú. Prostějov), a pozemku p.č. 1607 v k.ú. Prostějov včetně vydaného kolaudačního 

souhlasu, kterým bude povoleno jeho užívání, a to do 31.12.2020, za následujících podmínek: 

a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č. 

2013/50/315 ze dne 19.12.2013, 

b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013 

zůstanou nezměněny, 
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c) v souvislosti s prodlením s výstavbou objektu multifunkčního domu na pozemku p.č. 1608 a částech 

pozemků p.č. 1612 a p.č. 7803 (nově označených jako pozemek p.č. 1608) a pozemku p.č. 1607, vše v k.ú. 

Prostějov, v období od 01.07.2018 do uzavření dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva 

č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013 nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada 

smluvní pokuty. 

 

 

K bodu 14. 5 Vyhlášení záměru pronájmu tří částí pozemků p. č. 515 a p. č. 432/6, oba v k. ú. Domamyslice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8858: 

Rada města Prostějova  

o d k l á d á 

materiál č. 14. 5 Vyhlášení záměru pronájmu tří částí pozemků p. č. 515 a p. č. 432/6, oba v k. ú. Domamyslice.  

 

 

K bodu 14. 6 Vyhlášení záměru směny části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice za část pozemku p. č. 5 v k. ú. 

Domamyslice 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8859: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr směny části pozemku p.č. 511 – vodních plocha v k.ú. Domamyslice o výměře cca 200 m2 (přesná výměra 

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

p.č. 5 – trvalý travní porost v k.ú. Domamyslice o výměře cca 200 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování 

geometrického plánu) ve spoluvlastnictví ….., ….., a ….. (každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3) za 

následujících podmínek: 

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

obvyklou cenu pozemku ….., ….. a ….. určeného ke směně, bude směna pozemků provedena s finančním 

vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných 

pozemků stanovených dle znaleckého posudku; v ostatních případech bude směna pozemků provedena 

bez finančního vyrovnání, 

b) ve směnné smlouvě se ….. zaváže vybudovat na své náklady novou lávku přes mlýnský náhon a stezku 

pro pěší na pozemku p.č. 5 v k.ú. Domamyslice, a to v termínu do 3 let od uzavření směnné smlouvy; v 

případě nesplnění tohoto závazku bude Statutární město Prostějov oprávněno od směnné smlouvy 

odstoupit, 

c) ve směnné smlouvě se …… zaváže umožnit správci mlýnského náhonu vstup na převáděnou část 

pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice za účelem zajištění oprav a údržby mlýnského náhonu; v případě 

porušení tohoto závazku bude Statutární město Prostějov oprávněno od směnné smlouvy odstoupit, 

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

spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí nebude hradit 

Statutární město Prostějov.  

 

 

K bodu 14. 7 Vyhlášení záměru výpůjčky tří částí pozemku p. č. 6083/20 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se, 3 nehlasoval, 1 omluveno 

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr výpůjčky tří částí pozemku p. č. 6083/20 – ostatní plocha v k. ú. Prostějov o celkové výměře 1,8 m2 

(výměra jednotlivých částí 0,6 m2) Společenství vlastníků Belgická 1-3-5, se sídlem Prostějov, Belgická 

4112/3, PSČ: 796 04, IČ: 292 13 215, za účelem umístění stojanů na kola, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

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

stojanů na kola umístěných na předmětu výpůjčky. 

 

Předsedající hlasovat o var. B návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 4 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8860: 

Rada města Prostějova 

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

záměr výpůjčky tří částí pozemku p. č. 6083/20 – ostatní plocha v k. ú. Prostějov o celkové výměře 1,8 m
2
 

(výměra jednotlivých částí 0,6 m
2
) Společenství vlastníků Belgická 1-3-5, se sídlem Prostějov, Belgická 4112/3, 

PSČ: 796 04, IČ: 292 13 215, za účelem umístění stojanů na kola,  

2) n e v y h o v u j e 

žádosti Společenství vlastníků Belgická 1-3-5, se sídlem Prostějov, Belgická 4112/3, PSČ: 796 04, IČ: 292 13 215, 

o výpůjčku tří částí pozemku p. č. 6083/20 – ostatní plocha v k. ú. Prostějov o celkové výměře 1,8 m
2
 (výměra 

jednotlivých částí 0,6 m
2
), za účelem umístění stojanů na kola. 

 

 

K bodu 14. 8 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (vybavení nově budovaných šaten a 

zázemí ve sportovním areálu Středisko mládeže kopané) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8861: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 003412 5137  1 0500119000000 280.000 

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení nově budovaných šaten a zázemí ve 

sportovním areálu Středisko mládeže kopané, Za Místním nádražím 4536 v Prostějově 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 280.000 

snížení pol. 8115 – rezerva FRR 

 

 

K bodu 14. 9 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (nákup kontejnerů na sběrný dvůr) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 2 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 8862: 

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 

0000000050 003613 6122   0500000000000 83.490 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení;  nákup 2 ks kontejnerů o objemu 7 m
3
 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003639 5171   0500000000000 83.490 

snížení pol. 5171 – opravy, udržování  

 

 

K bodu 14.10 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (dovybavení Koupaliště Vrahovice) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8863: 

Rada města Prostějova 

1) s o u h l a s í 

s pořízením dovybavení Koupaliště Vrahovice prostřednictvím společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., 

2) s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 003412 5137  1 0500556000000 138 794,22 

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; vybavení Koupaliště Vrahovice 

00000000050 003412 5139  1 0500556000000 2 675,30 

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; vybavení Koupaliště Vrahovice 

00000000050 003412 6122  1 0500556000000 225 070,07 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; vybavení Koupaliště Vrahovice 

00000000050 003412 5169  1 0500556000000 17 215,88 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; Koupaliště Vrahovice 

 - snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 383.755,47 

snížení pol. 8115 – rezerva FRR 

 

 

K bodu 14.11 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města (výkup pozemku p. č. 6231/69 v k. ú. 

Prostějov) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8864: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 41.400 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6231/69 v k.ú. Prostějov (kupní cena) 
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- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 41.400 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 14.12 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (rekonstrukce trafostanice na zimním 

stadionu PD) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8865: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 003631 6171   0900000900800 830.000 

snížení pol. 5171 – opravy a udržování, oprava trafostanice na ZS-VSH 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 003631 5169   0900000900800 110.000 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci trafostanice 

na ZS-VSH 

- zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 720.000 

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 14.13 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků Fondu 

zeleně) 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8866: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu stromů ve vybraných lokalitách města Prostějova, 

b) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000090 003745 5169  6 0900000900400 400.000 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba stromů ve městě 

- snižuje stav rezerv města  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000070  8115  6 0700000000000 400.000 

Fond zeleně 

 

 

K bodu 15. 1 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 802 – ul. Polišenského 3 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Schváleno usnesení č. 8867: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu garážového stání č. 802 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě  na ul. Polišenského 4467/3 v 

Prostějově, č. par. 6020/173, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci ….. za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč s inflační doložkou 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., 

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 

 

 

K bodu 15. 2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 166 – nám. T. G. Masaryka 11 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8868: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 166 o celkové rozloze 63,80 m2 na nám. T. G. Masaryka 

121/11 v Prostějově, č. par. 164, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek: 

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody) 

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou 

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod. 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské 

nám. 176/8 v Prostějově. 

 

 

K bodu 15. 3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 300 - Pernštýnské nám. 8 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

pozměňovacím návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8869: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 300 o celkové rozloze 195,82 m2 na  Pernštýnském nám. 176/8 

v Prostějově, č. par. 242, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek: 

- zajištění provozu a zpřístupnění přilehlé galerie 

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody) 

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou 

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod. 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské 

nám. 176/8 v Prostějově. 

 

 

K bodu 15. 4 Vyhlášení záměru změny smlouvy o nájmu PSP č. 186 - Pernštýnské nám. 4 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Schváleno usnesení č. 8870: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny Smlouvy č. 595 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 186 v domě na Pernštýnském náměstí 

183/4 v Prostějově. Nájemcem je Cocktail Café, s.r.o., IČO: 27721582. Tímto vyhlášeným záměrem se mění 

platnost smlouvy z doby neurčité na dobu určitou. 

Původní: na dobu neurčitou 

Nová: na dobu určitou do 25.9.2023. Po uplynutí této doby přechází platnost smlouvy na dobu neurčitou. 

Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 595 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 186 zůstávají nezměněny. 

 

 

K bodu 15. 5 Schválení pronájmu GS č. 706 – ul. J. V. Myslbeka 17 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8871: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem garážového stání č. 706 o celkové rozloze 7 m2 v domě  na ul. J. V. Myslbeka 4284/17 v Prostějově, č. 

par. 6079/34, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci ….. za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., 

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 
 

 

K bodu 15. 6 Schválení pronájmu GS č. 808 – ul. Polišenského 3 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8872: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem garážového stání č. 808 o celkové rozloze 26,39 m2 v domě  na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově, č. 

par. 6020/173, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci ….. za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 650,-Kč s inflační doložkou 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., 

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 

 

 

K bodu 15. 7 Schválení pronájmu PSP č. 797 – nám. T. G. Masaryka 11 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8873: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  
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pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 797 o celkové rozloze 54,03 m2 č. par. 164, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

na nám. T. G. Masaryka 121/11 v Prostějově jedinému zájemci,  Gitě Čopákové, sídlem Podjezd 974/1, 796 01 

Prostějov,  IČO 72490659, a to: 

- za účelem provozování fotoateliéru 

- za nabídnuté nájemné ve výši 4 100,-Kč/měsíčně s inflační doložkou 

- opravy provede nájemce na vlastní náklady. 

 

 

K bodu 15. 8 Schválení změny smlouvy o nájmu PSP č. 203 - sídliště Svobody 53 pavilon II 

Písemný materiál předložil: Průša Vladimír, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, J. Halvadžievová, Ing. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8874: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

změnu právní formy nájemce (z fyzické osoby na spol. s r.o.) a změnu názvu nájemce takto: 

- původní: Jaromír Píchal, fyzická osoba, bytem Javoříčská 3176/37, Prostějov, IČO 62802542 

- nový: Víš co myslím, s r.o., se sídlem: Javoříčská 3176/37, Prostějov, IČO 07187734, zastoupená jednatelem 

Jaroslavem Píchalem. 

Ostatní podmínky smlouvy č. 03 2018 o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 203 zůstávají nezměněny. 

 

 

K bodu 16.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

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

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8875: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

byt o velikosti 1+1 na ul. Jezdecká 4433/6A, 796 01  Prostějov (bez balkonu), č. par. 3453/13, k.ú. Prostějov,  

LV č. 10001 

….. 

 

byt o velikosti 1+1 na ul. Norská 4245/6, 796 04  Prostějov (s balkonem), č. par. 6078/12, k.ú. Prostějov,  

LV č. 10001 

….. 

 

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

LV č. 10001 

….. 

 

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

LV č. 10001 

…... 

 

 

K bodu 16.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Bc. Smetana 

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

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 
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Schváleno usnesení č. 8876: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

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

LV č. 10001 

- ….. 

- ….. 

 

byt o velikosti 0+1 na Finská 4190/9, 796 04 Prostějov (s balkonem), č. par. 6079/26, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

- ….. 

 

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

k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

- ….. 

 

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

LV č. 10001 

- ….. 

 

byt o velikosti 1+1 na Brněnská 4151/42, 796 01 Prostějov (s balkonem, bezbariérový byt), č. par. 2566/15,  

k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

- ….. 

 

byt o velikosti 0+1 na Hacarova 4343/2, 796 04 Prostějov (s balkonem), č. par. 6020/159, k.ú. Prostějov,  

LV č. 10001 

- …... 

 

K bodu 17. Různé 

17.1 Usnesení mimořádného sněmu SMO (ústní zpráva RNDr. Raškové) 

Rašková Alena, RNDr. seznámila členy rady s usnesením mimořádného sněmu Svazu měst a obcí ČR ze dne 7. 9. 2018, 

na kterém byla mimo jiné projednána úprava členských příspěvků na rok 2019. 

V rozpravě vystoupili: J. Halvadžievová, Bc. Smetana 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8877: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výši členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR na rok 2019 takto: 

a) pevná část členského příspěvku pro člena ve výši 10.000,- Kč 

b) variabilní část členského příspěvku ve výši 3,- Kč za obyvatele; 

u k l á d á 

vedoucí Odboru kancelář primátora, zařadit přísl. částku do návrhu rozpočtu města Prostějova na rok 2019 do 

kapitoly 10 - kancelář primátora. 

odpovídá: RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, vedoucí OKP 

k. termín: 23. 10. 2018 

 

17.2 SMS ČR - veřejná sbírka na obec Prameny (ústní zpráva RNDr. Raškové) 

Rašková Alena, RNDr. seznámila členy rady s dopisem Sdružení místních samospráv ČR ze dne 12. 9. 2018, v němž 

sdružení informuje o vyhlášení celostátní veřejné sbírky na obec Prameny. Žádný z přítomných členů rady nepodal 

návrh na poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky. 
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K bodu 18. Závěr 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 117. schůze rady byl vyčerpán a ve 

14:30 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 25. 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.) 


