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Přítomni: 

 

Členové Rady města Prostějova 

   RNDr. Alena   R a š k o v á 

   Ing. Zdeněk   F i š e r 

   Mgr. Ivana   H e m e r k o v á 

   Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

   Bc. Pavel   S m e t a n a 

PaedDr. Jaroslav   Š l a m b o r 

   Mgr. Milada   G a l á ř o v á 

   Ing. Bedřich   G r u l i c h 

   Jana   H a l v a d ž i e v o v á 

   Ing. Jiří   P o s p í š i l  

Ing. Václav   Š m í d 

 

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

 

Přizváni: 

   Pišťák Miroslav 

   Carda Radim, Ing. 

   Ptáčková Eva, Ing. 

Cetkovská Martina, Ing. 

Ivánek Petr, Mgr. 

Javůrková Marie, Mgr. 

Košťál Jan, Ing. 

Mlčoch Jan, Ing. arch. 

Nakládal Miroslav, Ing. 

Nevrtal František, Bc. 

Orálková Antonie, Ing., Bc.,MBA 

Svozil Jaroslav, Mgr. 

Šilhánek Petr, Ing. 

Števko Jan, Ing. 

Mejzlíková Petra, Ing. 

Vojtek Libor, Mgr. 

Zajíček Antonín, Ing. 

Nagy Jan, Mgr. 
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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 9. 10. 2018 

2.1 Informace pracovní skupiny „Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských pohřebištích 

3. Záležitosti výborů a komise zastupitelstva, osadních výborů a komisí rady 

 1 Doporučení komise pro bezpečnost a prevenci kriminality z 26. 9. 2018 

4. Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů  

5. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice 

5.1 Informace o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace 

terminálu Janáčkova v Prostějově“ 

6. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 Informace o stavu ZŘ DDM „Vápenice 9, Prostějov - přístavba tělocvičny“ a návrh na další postup 

2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Komunitní dům Sušilova, Prostějov - vybavení 

vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ 

3 Informace o zadávacím řízení „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ a návrh na výběr dodavatele 

7. Záležitosti Finančního odboru: 

 1 Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2019 – I. verze 

 2 Prostějovský vánoční jarmark 2018 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných  prodejních stánků  

a výše poplatku za právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku 

8. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:  

 1 Návrh pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice 

 2 Žádost o užití znaku města – SOA 

9. Záležitosti Odboru informačních technologií: 

1 Smlouva o poskytování služeb elektronické pečetění a časová razítka 

2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Gymnázium Jiřího Wolkera) 

2 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce 

3 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce 

4 Návrh osobního příplatku řediteli ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty a řediteli Sportcentra DDM 

5 Informace o přerušení činnosti školních družin 

6 Žádost Kina Metro 70 o úpravu finančního plánu 

7 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka 4a) 

8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV Sportcentra DDM) 

11. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče: 

1 Dotace na obnovu památek pro rok 2018 

2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (převod do FRR) 

3 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚS plochy za Brněnskou ul.) 

12. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 Schválení bezúplatného nabytí movitých věcí – stromů od společnosti Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

2 Schválení bezúplatného nabytí movité věci – vánočního stromu 

3 Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2018-2019 

4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 427/51 v k. ú. Čechovice u Prostějova 

5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7559/2 v k. ú. Prostějov 

6 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova 

7 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 6083/1, p. č. 6169/107, p. č. 7835/1, p. č. 6034/3 a p. č. 

7842, vše v k. ú. Prostějov 

8 Vyhlášení záměru směny částí pozemků p. č. 86/27 a st. p. č. 379, oba v k. ú. Krasice 

9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 6055/44 v k. ú. Prostějov 

10 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/330 ze dne 21. 11. 2007 

 11 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

13. Schválení pronájmu PSP č. 820 na nám. T. G. Masaryka 11 

14. Bytové záležitosti: 

 1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

 2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

15. Různé 

16. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- v 8:00 hod. zahájila a dále řídila 118. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, navrhla rozšířit program o materiály: 

2.1 Informace pracovní skupiny „Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských pohřebištích 

5.1 Informace o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 

„Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově“ 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8878: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 118. schůze, konané dne 9. 10. 2018, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály: 

2.1 Informace pracovní skupiny „Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských pohřebištích 

5.1 Informace o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 

„Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově“ 

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 9. 10. 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, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8879: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

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

 

 

K bodu  2.1 Informace pracovní skupiny „Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských pohřebištích 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8880: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace pracovní skupiny „Čestné hroby a významné osobnosti na prostějovských pohřebištích. 

 

 

K bodu  3. Záležitosti výborů a komise zastupitelstva, osadních výborů a komisí rady 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Galářová 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8881: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1. doporučení komise pro bezpečnost a prevenci kriminality ze dne 26. 9. 2018, 

2. ukončení činnosti výborů a komise zastupitelstva města a osadních výborů ke dni 5. 10. 2018, 
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v y s l o v u j e 

poděkování všem předsedům a členům výborů, osadních výborů a komisí rady města za jejich práci v uplynulém 

volebním období. 

 

 

K bodu  4. Udělení výjimky z OZV č. 10/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství  

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8882: 

Rada města Prostějova  

u d ě l u j e 

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

nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku statutárnímu městu Prostějovu, 

zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, na akci  „Prostějovská  zima 2018“, vánoční trhy, kluziště, 

pořádanou ve dnech  9. 11. 2018 – 6. 1. 2019  na nám.  T. G. Masaryka. 

 

 

K bodu  5. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice 

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

Schváleno usnesení č. 8883: 

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 3631 6121   0600627000000 40 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Veřejné osvětlení v ulici Dr. Horáka – projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 40 000 

Snížení rezervy RMP  

 

 

K bodu  5.1 Informace o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 

„Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově“ 

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, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8884: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektu 

„Modernizace terminálu Janáčkova v Prostějově“ ve výši 8 095 188,17 Kč. 

 

 

K bodu  6.1 Informace o stavu ZŘ DDM „Vápenice 9, Prostějov - přístavba tělocvičny“ a návrh na další postup 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

Schváleno usnesení č. 8885: 

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 „DDM Vápenice 9, 

Prostějov – přístavba tělocvičny“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost MORYS 

s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, Česká republika, IČ: 428 64 771, jejíž nabídka nejlépe 

naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové 

zprávě; 

 

2. do nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu nevydávat Oznámení o výběru dodavatele 

dle § 123 zákona; 

 

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 MORYS s.r.o., Ostrava, IČ: 428 64 771, v souladu s § 122 odst. 3) zákona  

a provedla kontrolu úplnosti a správnosti těchto dokladů; 

 

u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka předložit po nabytí pravomocnosti stavebního povolení na předmětnou stavbu Radě 

města Prostějova návrh na další postup. 

    odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

    k. termín: 14. 12. 2018 

 

K bodu  6.2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Komunitní dům Sušilova, Prostějov  

- vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8886: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku „Komunitní dům Sušilova, Prostějov  

- vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ 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 ceny v Kč bez DPH ………………………………. s váhou 70 %, 

B. Délka realizace dodávky ve dnech ……………….......... s váhou 30 %. 

zadavatel připouští nejkratší dobu realizace 49 dnů a požaduje nejdelší dobu realizace 90 dnů;  

 

3. zadávací podmínky veřejné zakázky „Komunitní dům Sušilova, Prostějov - vybavení vestavěným nábytkem  

a elektrospotřebiči“ 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 sedmi dodavatelům:  

• INTERDEKOR HP s.r.o., Těrlicko, IČ: 253 67 498, 

• INTERIER KM s.r.o., Prostějov, IČ: 262 52 368, 

• LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., Prostějov, IČ: 253 01 888, 

• Pánek Invest, s.r.o., Prostějov, IČ: 293 59 481, 

• STOLZA - Radek Zatloukal, Prostějov, IČ: 675 64 836,  

• Petr Kučera, Přemyslovice, IČ: 880 32 086, 

• Mgr. Ing. Jiří Kroupa, Klopotovice, IČ: 491 48 478. 
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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 9. 10. 2018. 

 

u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci zadávacího 

řízení „Komunitní dům Sušilova, Prostějov - vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ za výše 

uvedených podmínek a v souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací.  

    odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

    k. termín: 31. 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 9. 10. 2018. 

 

 

K bodu  6.3 Informace o zadávacím řízení „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ 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, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8887: 

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 domu 

Knihařská 18, Prostějov“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost JAMASTAV 

MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 11, 796 55 Hvozd, Česká republika, IČ: 015 86 548, jejíž nabídka nejlépe 

naplnila hodnoticí kritéria a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak je uvedeno v důvodové 

zprávě; 

 

2. za podmínky, že vybraný dodavatel doloží dle § 122 čl. 3 zákona kvalifikační a další doklady požadované  

v zadávací dokumentaci, zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ společnosti 

JAMASTAV MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 11, 796 55 Hvozd, IČ: 015 86 548 a 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 provedla kontrolu úplnosti a správnosti dokladů 

prokazujících způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů a technických a dalších podmínek požadovaných 

v zadávací dokumentaci, předložených vybraným dodavatelem JAMASTAV MORAVIA a.s., Hvozd, IČ: 015 86 

548 v souladu s § 122 odst. 3) zákona 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 domu Knihařská 18, Prostějov“ s vybraným 

dodavatelem JAMASTAV MORAVIA a.s., se sídlem Vojtěchov 11, 796 55 Hvozd, IČ: 015 86 548. 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 9. 11. 2018 

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

zadávacího řízení „Rekonstrukce domu Knihařská 18, Prostějov“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

     odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

     k. termín: 23. 11. 2018 

 

 

K bodu  7.1 Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2019 – I. verze 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
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V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer, M. Pišťák, Ing. Carda, Mgr. Galářová, Ing. 

Vysloužilová, MBA, Mgr. Hemerková, Ing. Šmíd 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8888: 

Rada města Prostějova 

I. s c h v a l u j e 

návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019 – I. návrh dle předloženého materiálu 

s následujícími hlavními ukazateli: 

Příjmy:          930 900,36 tis. Kč 

Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu  

stavební povahy:        750 694,62 tis. Kč 

Investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu  

stavební povahy:        176 867,89 tis. Kč 

Výdaje celkem:         927 562,51 tis. Kč 

 

Financování:               -3 337,85 tis. Kč 

 

II. r o z h o d l a 

doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto: 

1. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotace z rozpočtu města u kapitoly 21 – 

Sociální věci – azylové centrum Prostějov v celkové výši 500 000 Kč, 

 

2. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města u kapitoly 21 – Sociální 

věci jako nerozdělené prostředky dotací z rozpočtu města v celkové výši 675 000 Kč, 

 

3. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na poskytnutí dotací z rozpočtu města u kapitoly 70 – 

Finanční jako nerozdělené prostředky dotací z rozpočtu města v celkové výši 21 545 000 Kč, 

 

4. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Projektu Zdravé město a místní Agenda 21  

v rámci kapitoly 10 – Kancelář primátora ve výši 90 000 Kč, 

 

5. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Pro kulturu a cestovní ruch v rámci kapitoly 20 - 

Školství, kultura a sport ve výši 530 000 Kč, 

 

6. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro Komisi Školskou v rámci kapitoly 20 – Školství, kultura  

a sport ve výši 150 000 Kč, 

 

7. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Sportovní v rámci kapitoly 20 - Školství, kultura  

a sport ve výši 500 000 Kč, 

 

8. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Sociální a zdravotní v rámci kapitoly 21 - Sociální 

věci ve výši 330 000 Kč, 

 

9. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Životního prostředí v rámci kapitoly 40 - Životní 

prostředí ve výši 140 000 Kč, 

 

10. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky pro komisi Pro Bezpečnost a prevenci kriminality v rámci 

kapitoly 41 - Doprava ve výši 40 000 Kč, 

 

11. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu pro rozpočtová opatření RMP ve výši 40 000 000 Kč, 

 

12. zřídit u kapitoly 70 - Finanční rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši  

2 500 000 Kč, 

 

13. zařadit do návrhu rozpočtu finanční prostředky na investiční výdaje „ostatní“ do kapitoly 10 – Kancelář 

primátora částku 200 000 Kč na nákup uměleckých děl; 

 

III. u k l á d á 

1. správcům kapitol zapracovat do návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019 všechny 

doplňky na základě rozhodnutí o doplnění předloženého návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 

2019 – I. návrhu, 
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2. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu statutárního města 

Prostějova pro rok 2019 jako II. návrh k projednání na příští schůzi Rady města Prostějova. 

 

 

K bodu  7.2 Prostějovský vánoční jarmark 2018 - schválení výše nájemného za užívání dřevěných  prodejních 

stánků a výše poplatku za právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8889: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to právo přenechání 

prostoru pro umístění mobilního stánku umístěného v rámci prostějovského vánočního jarmarku konaného  

v roce 2018 dle důvodové zprávy. 

 

 

K bodu  8.1 Návrh pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice 

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, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8890: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro nově vznikající komunikaci takto:  

Hrušňová – (kód UVP 655) pro ulici v k.ú. Čechovice. 

 

 

K bodu  8.2 Žádost o užití znaku města – SOA 

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, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8891: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s  užitím znaku města Prostějova pro zakomponování městského znaku do loga archivu. Souhlas se uděluje 

Státnímu okresnímu archivu Prostějov, Třebízského 1-3, 796 01 Prostějov, IČO: 70979057, v souladu se 

Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně. 

 

 

K bodu  9.1 Smlouva o poskytování služeb elektronické pečetění a časová razítka 

Písemný materiál předložil: Števko Jan, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8892: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Smlouvu o poskytování služeb elektronické pečetění a časová razítka s poskytovatelem – GORDIC spol. s r.o., 

IČ: 47903783 se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ: 586 01, dle přílohy k písemnému materiálu, 

p o v ě ř u j e  

RNDr. Alenou Raškovou, primátorku města Prostějova, podpisem smlouvy 
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K bodu  9.2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 

Písemný materiál předložil: Števko Jan, 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, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8893: 

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 

15 6171 5172    46.682,- 

Programové vybavení – Elektronické pečetě a časová razítka 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5137    300.000,- 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výpočetní technika 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5168    346.682,- 

Zpracování dat a služby – úspory na službách 

 

 

K bodu 10. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Gymnázium Jiřího Wolkera) 

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, 1 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8894: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 ke Smlouvě (OŠKS/Hyb-KS/75-18) o poskytnutí dotace Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, 

Kollárova 3, IČO 479 22 206, který se týká rozšíření účelu: o nákup dopadových žíněnek dle přílohy 

k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu 10. 2 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázové akce 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 3 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8895: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 15.000,-- Kč 

Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s., Jungmannova 22/9, Praha 1 - Nové Město, IČO 270 31 225 

- na organizaci multižánrového festivalu Pod Lipami (honoráře účinkujícím včetně dopravy) 

- 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 Sdružením evangelické mládeže v České republice, z. s., Jungmannova 22/9, Praha 1 - Nové Město, 

IČO 270 31 225 
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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 15.000,-- 

   (zvýšení položky 5222 – Sdružení evangelické mládeže v České republice, z. s. – festival Pod Lipami) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 15.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

 

K bodu 10. 3 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázové akce 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8896: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 12.000,-- Kč 

….. 

- na účast ….. a ….. na MS ve Spartan Race v Kalifornii (startovné BEAST a ULTRA) 

- 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 ….. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5493  1 0200000000000 12.000,-- 

   (zvýšení položky 5493 - ….. - na účast ….. a ….. na MS ve Spartan Race v Kalifornii) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 12.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

 

K bodu 10. 4 Návrh osobního příplatku řediteli ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty a řediteli Sportcentra DDM 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8897: 

Rada města Prostějova  

s t a n o v í 

řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Radimu Weisserovi a řediteli Sportcentra – domu dětí  

a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace Bc. Janu Zatloukalovi s účinností od 1. 11. 2018 osobní příplatek 

dle přílohy, která tvoří nedílnou součást písemného materiálu. 
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K bodu 10. 5 Informace o přerušení činnosti školních družin 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8898: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

a) informaci o přerušení činnosti školních družin v právnických osobách vykonávajících činnost školních družin 

zřizovaných statutárním městem Prostějovem ve školním roce 2018/2019 dle žádostí ředitelů o projednání  

v příloze písemného materiálu,  

 

b) plán provozu vybraných školních družin v právnických osobách vykonávajících činnost školních družin 

zřizovaných statutárním městem Prostějovem ve školním roce 2018/2019 dle navrženého harmonogramu  

v příloze písemného materiálu. 
 

 

K bodu 10. 6 Žádost Kina Metro 70 o úpravu finančního plánu 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8899: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

úpravu finančního plánu příspěvkové organizaci KINO METRO 70 Prostějov, Školní ul. 1 takto: 

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdy     ve výši Kč 235 800,-  

- navýšení závazného ukazatele účty 524, 525 – zákonné a jiné soc. pojištění ve výši Kč   48 530,- 

- navýšení závazného ukazatele účet 527 – Zákonné sociální náklady  ve výši Kč     2 070,-. 

 

 

K bodu 10. 7 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Šárka 4a) 

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

Schváleno usnesení č. 8900: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003111 5331   0200000020325 88 970,-- 

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

svodů vnitřní kanalizace) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 88 970,-- 

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

 

 

K bodu 10. 8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV Sportcentra DDM) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupily: RNDr. Rašková, Mgr. Hemerková 

Po skončení rozpravy dala předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8901: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003421 5331   0200000020399 1 350 000,-- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM na vybavení objektu 

na ul. Vápenice č. 9) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 350 000,-- 

(snížení položky 8115 - fond rezerv a rozvoje) 

 

2. čerpání účelového neinvestičního příspěvku na vybavení objektu Sportcentra – domu dětí a mládeže 

Prostějov, příspěvkové organizaci na ul. Vápenice č. 9 do 30. 6. 2019. 

 

 

K bodu 11.1 Dotace na obnovu památek pro rok 2018 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Šmíd 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8902: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

1. navýšení příspěvku ….. (…..) na památkovou obnovu fasády městského domu „Nový dům“ (nám. T. G. 

Masaryka 195/18, rejstř. č. 37557/7-5711) z původní částky 91,8 na 119,8 tis. Kč; 

 

2. uzavření 1. dodatku ke smlouvě č. OÚPPP/3/2018 ze dne 29. 8. 2018 mezi Statutárním městem Prostějov  

a ….. (…..), která bude toto navýšení reflektovat. 

 

3. rozpočtové opatření, kterým se 

a) zvyšuje rozpočet výdajů: 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5493   620000000000 28.000, – 

(zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím) 

b) snižuje rozpočet výdajů: 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5909   620000000000 28.000, – 

(snížení položky 5909 – zachování a obnova kulturních památek) 

 

 

K bodu 11.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (převod do FRR) 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8903: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje stav rezerv města  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 3.000.000 

Fond rezerv a rozvoje 

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

0000000062 003635 6119   0620021000000 3.000.000 

Regulační plán památkové zóny 

 

2. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje stav rezerv města  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 300.000 

Fond rezerv a rozvoje 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003635 6119   0620024000000 300.000 

Územní studie Nový městský park Prostějov 

 

 

K bodu 11.3 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚS plochy za Brněnskou ul.) 

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8904: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003635 6119   0620027000000 300.000 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie plochy Z45 za Brněnskou ulicí 

- snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003635 6119   0620023000000 300.000 

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie Šlikova-Mlýnská 

 

 

K bodu 12. 1 Schválení bezúplatného nabytí movitých věcí – stromů od společnosti Toray Textiles Central 

Europe s.r.o. 

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

Schváleno usnesení č. 8905: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatné nabytí movitých věcí – 15 kusů stromů (lípy evropské), jako daru od společnosti Toray Textiles 

Central Europe s.r.o., se sídlem Průmyslová 4235/4, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 255 00 040, za podmínek dle 

darovací smlouvy uvedené v příloze. 

 

 

K bodu 12. 2 Schválení bezúplatného nabytí movité věci – vánočního stromu 

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

Schváleno usnesení č. 8906: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatné nabytí movité věci – stromu (douglasky tisolisté), jako daru od …..  

a ….., za podmínek dle darovací smlouvy uvedené v příloze. 

 

 

K bodu 12. 3 Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2018-2019 

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

Schváleno usnesení č. 8907: 

Rada města Prostějova  

1) s ch v a l u j e 

„Plán zimní údržby místních komunikací Statutárního města Prostějova na zimní období 2018 - 2019“ dle 

předloženého návrhu,  

 

2) u k l á d á 

ředitelům příspěvkových organizací zajistit vlastními silami zmírnění následků zimy u vstupů do budov jimi 

řízených organizací v zimním období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 

 

 

K bodu 12. 4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 427/51 v k. ú. Čechovice u Prostějova 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8908: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 427/51 – zahrada o výměře 45 m2 v k.ú. Čechovice u Prostějova 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 12. 5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 7559/2 v k. ú. Prostějov 

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

Schváleno usnesení č. 8909: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje části pozemku p.č. 7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 (přesná výměra 

bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

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

smlouvy, 

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

s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
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K bodu 12. 6 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova 

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

Schváleno usnesení č. 8910: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p. č. 587/2 – vodní plocha v k. ú. Čechovice u Prostějova o výměře 117 m2  

za účelem užívání jako zázemí objektu k bydlení za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 10 Kč/m2 ročně, tj. 1.170 Kč/rok,  

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 12. 7 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 6083/1, p. č. 6169/107, p. č. 7835/1, p. č. 6034/3  

a p. č. 7842, vše v k. ú. Prostějov 

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, 1 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8911: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu částí pozemků p.č. 6083/1 – orná půda o výměře 5 m2, p.č. 6169/107 – ostatní plocha o výměře  

5 m2, p.č. 7835/1 – ostatní plocha o výměře 5 m2 a dvou částí pozemku p.č. 6034/3 – orná půda o celkové výměře 

10 m2 (výměra jednotlivých částí 5 m2), vše v k.ú. Prostějov, za účelem umístění pěti reklamních poutačů  

o rozměrech 5 x 2,5 metru, a části pozemku p.č. 7842 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1,5 m2 za účelem 

umístění reklamního poutače o rozměrech 1,5 x 1,5 metru, společnosti PV - AUTO spol. s r.o., se sídlem 

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

a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 1.000 Kč/m2 reklamního poutače/rok bez DPH, tj. 64.750 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 12. 8 Vyhlášení záměru směny částí pozemků p. č. 86/27 a st. p. č. 379, oba v k. ú. Krasice 

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, 1 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8912: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr směny části pozemku p.č. 86/27 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 12 m2 ve vlastnictví 

Statutárního města Prostějova za část pozemku st. p.č. 379- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Krasice o výměře 

cca 3 m2 ve vlastnictví ….., (přesné výměry budou známy po vypracování geometrického plánu) za následujících 

podmínek: 

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

pozemků stanovených na základě znaleckého posudku,  

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a geometrického plánu uhradí každá ze stran rovným 

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

nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 
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K bodu 12. 9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 6055/44 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8913: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 6055/44 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 26 m2, na ulici V. Špály, 

za účelem umístění a užívání stavby přístřešku na kontejnery pro komunální odpad, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky neurčitá s výpovědní lhůtou tři měsíce, 

b) vypůjčitelé budou vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za údržbu předmětu výpůjčky a stavby 

přístřešku pro kontejnery na komunální odpad umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 12.10 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/330 ze dne 21. 11. 2007 

Písemný materiál předložil: Vojtek Libor, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8914: 

Rada města Prostějova  

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

záměr změny Smlouvy o výpůjčce č. 2007/16/330 ze dne 21.11.2007 uzavřené mezi městem Prostějovem jako 

půjčitelem a ….., jako vypůjčitelem, v části týkající se doby výpůjčky,  

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

žádosti ….., o změnu doby výpůjčky dle Smlouvy  

o výpůjčce č. 2007/16/330 ze dne 21.11.2007 z doby určité 15 let nově na dobu určitou 30 let. 

 

 

K bodu 12.11 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

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

Schváleno usnesení č. 8915: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e  

a) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003412 6122   0500000000000 47.408 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení;  nákup PC pokladny na ZS-VSH 

- snižuje stav rezerv města  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 47.408 

snížení pol. 8115 – rezerva FRR   

 

 

K bodu 13. Schválení pronájmu PSP č. 820 na 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. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8916: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 820 o celkové rozloze 72,26 m2 č. par. 164, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

na nám. T. G. Masaryka 121/11 v Prostějově jedinému zájemci, Akademii vzdělávání online s. r. o., sídlem Služín 

82, 798 41 Stařechovice,  IČO 06993125, a to: 

- za účelem provozování vzdělávacích aktivit, kurzů pro dospělé a děti 

- za nabídnuté nájemné ve výši 5 000,-Kč/měsíčně s inflační doložkou 

- opravy provede nájemce na vlastní náklady. 

 

 

K bodu 14.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8917: 

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 Hacarova 4343/2, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6020/159, k.ú. Prostějov,  

LV č. 10001 

- ….. 

 

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

LV č. 10001 

….. 

 

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

LV č. 10001 

- ….. 

- ….. . 

 

 

K bodu 14.2 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

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

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8918: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

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

LV č. 10001 

….. 

….. 

 

- byt o velikosti 1+1 na ul. Norská 4224/3, 796 04 Prostějov (s balkonem), č. par. 6079/28, k.ú. Prostějov,  

LV č. 10001 

….. . 
 

 

K bodu 15. Různé 

 

15.1 Změna usnesení č. 8788 ze dne 27. 8. 2018 (ústní zpráva RNDr. Raškové) 

Rašková Alena, RNDr. sdělila členům rady, že v přísl. usnesení byl omylem uveden Úřad práce jako žadatel o 

nekomerční nájemné na akci Burza práce, když v usnesení měla být uvedena Okresní hospodářská komora v Prostějově, 



Strana 19 z 19 

 

která se spolu s městem rovněž podílí na organizaci této akce. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, předsedající navrhla 

usnesení a dala o svém návrhu hlasovat. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8919: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

změnu usnesení č. 8788 ze dne 27. 8. 2018 takto: 

Rada města Prostějova schvaluje nekomerční nájemné v prostorách společenského domu: 

1. zařízení SCHOLA education, Prostějov na akci Burza škol (Scholaris), 

2. Okresní hospodářské komoře v Prostějově na akci Burza práce a vzdělávání 2018. 

 

 

15.2 Společné jednání s vedoucími zaměstnanci Magistrátu města Prostějova 

Byla vyhodnocena činnost odborů Magistrátu města Prostějova za volební období 2014 – 2018. 

 

 

K bodu 16. Závěr 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova, konstatovala, že program 118. schůze rady byl vyčerpán  

a v 17:00 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 a Úvaly 9. 10. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 

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


