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   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 
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   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: 

   Ing. Radim Carda 

   Ing. Eva Ptáčková 

   Mgr. Libor Vojtek 

   Ing. Jan Števko 

   Ing. Vladimír Průša 

   Mgr. Jan Nagy 
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P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2019 – II. návrh 

3. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23. 10. 2018 

4. Příprava zasedání zastupitelstva města (ústní zpráva) 

4.1 Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů 

5. Rozpočtová opatření: 

1 ROZOP kapitoly 13 – městská policie 

2 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení 

3 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 

4 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci 

 5 ROZOP kapitoly 41 - doprava 

6. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 318/2017 

Sb., v platném znění, do 31. 12. 2018 

2 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 318/2017 

Sb., v platném znění, od 1. 1. 2019 

3 Náhrada ušlého výdělku 

4 Informace o průběhu ZŘ VZ Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat a návrh na výběr dodavatelů 

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

stanovisko ČPP a pokyn advokátní kanceláři k dalšímu postupu 

 6 Změna závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ dle 

 Dodatku č. 1 

7. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

 1 Návrh příplatku za vedení zástupce statutárního orgánu MŠ Smetanova 

 2 Souhlas s bezúplatným využitím KINA METRO 70 

 3 Stanovení výše příspěvku pro nákup věcných darů jubilantům 

4 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s nabytím majetku 

5 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím daru 

6 Žádost ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s přijetím daru 

7 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb 

8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a) 

9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (diagnostika uchazečů o pozici ředitele MŠ, ZŠ) 

 10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (dofinancování projektu vybudování zahrad v přírodním 

 stylu) 

 11 Dotace 2018 - oblast kultury 

 12 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost - Just Light 

 13 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost - Maratonský klub o. s. 

14 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel - ředitelka Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, 

příspěvkové organizace 

15 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, 

příspěvkové organizace na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti ředitelky organizace 

16 Souhlas s bezúplatným užíváním prostor Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace 

Národním domem o. p. s. 

8. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – TJ Sokol Čechovice 

2 Informace o poskytnutí dotace z IROP - Dopravní terminál Floriánské nám. 

3 Komunikace a chodník v Čechovicích č. p. 1871 - zadání zakázky formou výzvy jednomu zájemci 

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

5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - přesun položek) 

 6 Rekonstrukce ulice Plumlovská – Smlouva o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením 

 stavby 

 7 Obnova Národního domu – replika původní vitráže 

9. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:  

1 Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP 

2 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 

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

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

2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2075/1 v k. ú. Prostějov 

3 Informace o plnění usnesení III. čtvrtletí 2018 

4 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (závěsný systému pro výstavní síň na zámku) 
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5 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (úprava položek) 

6 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (úhrada služebnosti) 

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

1 Schválení změny smlouvy č. 595 o nájmu PSP č. 186 v domě na Pernštýnském nám. 4 

2 Schválení pronájmu GS č. 802 na ul. Polišenského 3 

3 Schválení pronájmu PSP č. 252 na Žižkově nám. 19 

12. Různé 

13. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Úvodní slovo: 

RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova 

- v 10:00 hod. zahájila a dále řídila 119. schůzi Rady města Prostějova, prohlásila, že schůze rady města byla řádně 

svolána a konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny členů, omluvila pozdější příchod Ing. Fišera, navrhla rozšířit 

program o materiály: 

5.5 ROZOP kapitoly 41 - doprava 

6.6 Změna závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ dle Dodatku č. 1 

7.14 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel - ředitelka Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové 

organizace 

7.15 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové 

organizace na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti ředitelky organizace 

7.16 Souhlas s bezúplatným užíváním prostor Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace Národním 

domem o. p. s. 

8.7 Obnova Národního domu – replika původní vitráže 

 

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. 8920: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 119. schůze, konané dne 23. 10. 2018, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály: 

5.5 ROZOP kapitoly 41 - doprava 

6.6 Změna závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ 

dle Dodatku č. 1 

7.14 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel - ředitelka Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, 

příspěvkové organizace 

7.15 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, 

příspěvkové organizace na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti ředitelky organizace 

7.16 Souhlas s bezúplatným užíváním prostor Městského divadla v Prostějově, příspěvkové organizace 

Národním domem o. p. s. 

8.7 Obnova Národního domu – replika původní vitráže 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu  2. Návrh rozpočtu města Prostějova pro rok 2019 – II. návrh 

Písemný materiál předložil: Carda Radim, Ing. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Carda, Mgr. Pospíšil, Mgr. Nagy, M. Pišťák, Mgr. Hemerková, Bc.  

Smetana, Mgr. Vojtek, Ing. Průša, Ing. Fišer, Ing. Pospíšil, Mgr. Galářová 

 

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

Schváleno usnesení č. 8921: 

Rada města Prostějova 

I. s c h v a l u j e 

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

s následujícími hlavními ukazateli: 

Příjmy: 930 900,36 

Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy: 750 694,62 

Neinvestiční výdaje celkem: 750 694,62 

Investiční výdaje "stavební":  176 867,89 

Investiční výdaje celkem: 176 867,89 

Výdaje celkem: 927 562,51 

Financování: -3 337,85 

2. rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem pro rok 2019 (příloha 

č. 1), 
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3. střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem 

na roky 2020 - 2021 (příloha č. 2). 

 

II. r o z h o d l a 

doplnit materiál o neinvestiční výdaje takto: 

1. zařadit do návrhu rozpočtu neinvestiční požadavky správců kapitol nad index 1,0 (dle důvodové 

zprávy) takto: 

a) do kapitoly 10 – Kancelář primátora v částce 185 200 Kč, 

b) do kapitoly 11 – Správa a zabezpečení v částce 2 660 000 Kč, 

c) do kapitoly 13 – Městská policie v částce 2 882 000 Kč, 

d) do kapitoly 15 – Informační technologie v částce 450 000 Kč, 

e) do kapitoly 41 – Doprava v částce 2 352 411 Kč,  

f) do kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města v částce 1 350 000 Kč, 

g) do kapitoly 90 – Správa a údržba majetku v částce 2 109 095 Kč. 

2. zařadit do návrhu rozpočtu ostatní investiční výdaje správců kapitol (dle důvodové zprávy) takto: 

a) do kapitoly 11 – Správa a zabezpečení v částce 4 727 000 Kč, 

b) do kapitoly 12 – Krizové řízení v částce 550 000 Kč, 

c) do kapitoly 13 – Městská policie v částce 5 500 000 Kč, 

d) do kapitoly 15 – Informační technologie v částce 3 511 000 Kč, 

e) do kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města v částce 2 345 520 Kč, 

f) do kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče v částce 3 300 000 Kč. 

 

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 – II. návrhu, 

2. ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem zveřejnit rozpočet pro 

rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021 do 30 dnů od schválení na webových stránkách 

příspěvkové organizace, 

3. vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit doplněný souhrnný návrh rozpočtu statutárního města 

Prostějova pro rok 2019 jako III. návrh k projednání na příští schůzi RMP. 

 

 

K bodu  3. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 23. 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: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8922: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 23. 10. 2018 dle písemného materiálu. 

 

 

K bodu  4. Příprava zasedání zastupitelstva města 

Ústní zprávu předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA, 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. 8923: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

rámcový návrh pozvánky na 1. - ustavující - zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat dne 

30. 10. 2018 od 10:00 hod. v jednací místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 a doporučila 

primátorce zařadit do návrhu programu materiály, které byly magistrátu doručeny el. poštou dne 22. 10. 2018. 
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K bodu  4.1 Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů 

Písemný materiál předložil: Šilhánek Petr, 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: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8924: 

Rada města Prostějova 

1) d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova usnesení o Určení členů volených orgánů statuárního města ke zpracování 

osobních údajů, že členové Zastupitelstva města Prostějova, členové výborů Zastupitelstva města Prostějova a 

členové pracovních orgánů, které ustanoví zastupitelstvo města, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a 

povinností člena daného orgánu přicházejí do styku s osobními údaji, jejichž správcem či zpracovatelem je 

město: 

 

a) jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou 

dobu, nejdéle dobu výkonu dané funkce člena orgánu města, 

 

b) nejsou oprávněni tyto osobní údaje, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, zpřístupňovat jiným 

osobám nebo zveřejňovat, s výjimkou případného vystoupení na jednání příslušného orgánu města, je-li při tom 

zveřejnění daného osobního údaje nezbytné, 

 

c) musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, a o 

konkrétních bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení daných osobních údajů; 

povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu dané funkce. 

 

1. u k l á d á 

primátorce města Prostějova předložit Zastupitelstvu města Prostějova návrh v souladu s bodem 1 tohoto 

usnesení. 

     odpovídá: RNDr. Alena Rašková 

     termín: do 10. 12. 2018 

 

 

K bodu  5.1 ROZOP kapitoly 13 – městská policie 

Písemný materiál předložil: Nagy Jan, 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. 8925: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5134   0130000000000 60.000 

Výstrojní součástky – zimní kalhoty 

0000000013 005311 5139   0130000000000 30.000 

Nákup spotřebního materiálu – nákup  svítilen a baterií pro strážníky, dokumentační materiál (papíry, 

tonery) 

2. snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5171   0130000000000 50.000 

Snížení položky na údržbu a opravy  

0000000013 005311 5156   0130000000000 40.000 

Snížení a úspora  PHM  za  1. pol roku 2018 

 

 

K bodu  5.2 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení 

Písemný materiál předložila: Tatarkovičová Jar., RNDr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
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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. 8926: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) smlouvu o nájmu nemovité věci mezi statutárním městem Prostějovem a …..  a pověřuje primátorku města 

Prostějova podpisem této smlouvy; 

b) rozpočtové opatření, kterým se  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 70 6409 5901   0700000707100 5 000 

 (snížení rezervy RMP pro ROZOP) 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 12 5512 5164   012000000000 5 000 

 (zvýšení položky nájmy – úhrada za pronájem náhradních prostor pro uložení vybavení JSDH města 

Prostějova, čety Vrahovice po dobu rekonstrukce zbrojnice) 

 

 

K bodu  5.3 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: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8927: 

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 6125   0150355000000 540 000,- 

Výpočetní technika – Bezpečnost počítačové sítě 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  1 0700000000000 378 000,- 

Rezerva FRR  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 6111   0150355000000 162 000,- 

Programové vybavení – Bezpečnost počítačové sítě 

 

 

K bodu  5.4 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci 

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

Schváleno usnesení č. 8928: 

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 

21 5311 5139   0210000000000 116.700 

nákup materiálu v rámci prevence kriminality ve městě Prostějově – informační a edukační materiály, 

reflexní pomůcky; materiál na akci „Mikuláš v nízkoprahu“ 

21 5311 5175   0210000000000 10.100 
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nákup pohoštění na akce pořádané v rámci prevence kriminality ve městě Prostějově (2x akce projektu E-

bezpečí, akce „Mikuláš v nízkoprahu“) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

21 5311 5169   0210000000000 116.700 

snížení položky „nákup ostatních služeb“ – bezpečnost a veřejný pořádek 

21 4339 5169   0210000210300 10.100 

snížení položky „nákup ostatních služeb“ – výlety sociální prevence 

 

 

K bodu  5.5 ROZOP kapitoly 41 - doprava 

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

Schváleno usnesení č. 8929: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se 

- snižuje rozpočet výdajů 
 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 41 2221 5193   0410000410002 1,879.340- 

 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

Jedná se o prostředky určené na mimořádné výdaje spojené s vícenáklady MHD zapříčiněné 

uzavírkami komunikací a prodloužením obvyklých tras dotčených z důvodu objížděk. 

  - zvyšuje stav rezerv města 

 
 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 70  8115  1 0700000000000 1,879.340,- 

 Fond rezerv a rozvoje 
 

 

 

K bodu  6.1 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., v platném znění, do 31. 12. 2018 

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

Schváleno usnesení č. 8930: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova  

 

Varianta I. 

1.)schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v částkách stanovených v 

uvedeném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, takto: 

- člen rady       9.482,-- Kč 

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   4.741,-- Kč 

- člen výboru zastupitelstva, komise rady    3.951,-- Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí    2.371,-- Kč 

 

Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva města se podle tohoto rozhodnutí poskytuje  

od 30. 10. 2018. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje 

odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší 

odměnou schválenou zastupitelstvem města. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v 

případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru 
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zastupitelstva, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet 

ode dne zvolení. 

 

2.)schválit v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je 

pověřený k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstoupí do manželství, zvýšení poskytované měsíční odměny o 

částku 600,-- Kč za den, a to podle počtu dnů, ve kterých v daném měsíci oddával, nejvýše však o částku 2.000,-- 

Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 

Varianta II. 

1.)schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v částkách stanovených v 

uvedeném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, snížené o 10%, takto: 

- člen rady       8.534,-- Kč 

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   4.267,-- Kč 

- člen výboru zastupitelstva, komise rady    3.556,-- Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí    2.134,-- Kč 

 

Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva města se podle tohoto rozhodnutí poskytuje  

od 30. 10. 2018. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje 

odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší 

odměnou schválenou zastupitelstvem města. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v 

případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru 

zastupitelstva, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet 

ode dne zvolení. 

 

2.)schválit v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je 

pověřený k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstoupí do manželství, zvýšení poskytované měsíční odměny o 

částku 600,-- Kč za den, a to podle počtu dnů, ve kterých v daném měsíci oddával, nejvýše však o částku 2.000,-- 

Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 

 

K bodu  6.2 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., v platném znění, od 1. 1. 2019 

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

Schváleno usnesení č. 8931: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova  

 

Varianta I. 

schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 

202/2018 Sb., v částkách stanovených v uvedeném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, 

takto: 

- člen rady                 10.131,-- Kč 

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   5.073,-- Kč 

- člen výboru zastupitelstva, komise rady    4.228,-- Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí    2.537,-- Kč 

 

Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva města se podle tohoto rozhodnutí poskytuje  

od 1. 1. 2019. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje 

odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší 

odměnou schválenou zastupitelstvem města. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v 

případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru 
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zastupitelstva, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet 

ode dne zvolení. 

 

Varianta II. 

schválit výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 

202/2018 Sb., v částkách stanovených v uvedeném nařízení vlády pro členy zastupitelstva statutárního města, 

snížené o 10%, takto: 

- člen rady       9.131,-- Kč 

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   4.566,-- Kč 

- člen výboru zastupitelstva, komise rady    3.805,-- Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí    2.283,-- Kč 

 

Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva města se podle tohoto rozhodnutí poskytuje  

od 1. 1. 2019. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje 

odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší 

odměnou schválenou zastupitelstvem města. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v 

případě nového zvolení do funkce (člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru 

zastupitelstva, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v souvislosti s výkonem funkce náležet 

ode dne zvolení. 

 

 

K bodu  6.3 Náhrada ušlého výdělku 

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

Schváleno usnesení č. 8932: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova stanovit pro volební období 2018 - 2022 neuvolněnému členovi Zastupitelstva 

města Prostějova, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 

činnost, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 250,- Kč za hodinu a 

nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu poskytnout 5 000,- Kč v souhrnu za kalendářní měsíc. Náhrada je 

poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě. Náhrada je splatná v 

kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého 

výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet 

označený členem zastupitelstva města. 

 

 

K bodu  6.4 Informace o průběhu ZŘ VZ Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat a návrh na výběr 

dodavatelů 

Písemný materiál předložila: Orságová Jana, 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. 8933: 

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 dodavatelů v zadávacím řízení „Technologie na 

zvýšení bezpečnosti a ochrany dat“ a jako dodavatele I. části „Šifrování stanic a DLP“ předmětné veřejné 

zakázky vybrala společnost AUTOCONT a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava – Přívoz, 702 00 

Ostrava, Česká republika, IČ: 043 08 697 a dále jako dodavatele II. části „Monitorování serverů“ a III. části 

„Sběr logů“ předmětné veřejné zakázky vybrala společnost K-net Technical International Group, s.r.o. se 

sídlem: Antonínská 565/20, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 479 16 745, jejichž nabídky v příslušných 

částech zadávacího řízení splnily všechny požadavky a podmínky zadávací dokumentace, jak je uvedeno v 

důvodové zprávě; 
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2. za podmínky, že vybraní dodavatelé doloží dle § 122 čl. 3 zákona kvalifikační a další doklady požadované v 

zadávací dokumentaci, zadat část I. „Šifrování stanic a DLP“ veřejné zakázky „Technologie na zvýšení 

bezpečnosti a ochrany dat“ společnosti AUTOCONT a.s., se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava – 

Přívoz, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 043 08 697 a dále zadat části II. „Monitorování serverů“ a III. 

„Sběr logů“ veřejné zakázky „Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat“ společnosti K-net Technical 

International Group, s.r.o., se sídlem: Antonínská 565/20, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 479 16 745 

a uzavřít s oběma jmenovanými společnostmi příslušné Kupní smlouvy na realizaci příslušných částí 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 vybranými dodavateli AUTOCONT a.s., Ostrava, IČ: 043 08 697 pro část 

I. „Šifrování stanic a DLP“ a K-net Technical International Group, s.r.o., Brno, IČ: 479 16 745 pro části II. 

„Monitorování serverů“ a III. „Sběr logů“ v souladu s § 122 odst. 3) zákona před uzavřením Kupních smluv. 

 

u k l á d á 

1. Odboru informačních technologií zajistit po doložení veškerých požadovaných dokladů ve lhůtě dle zákona 

uzavření Kupní smlouvy na realizaci části I. „Šifrování stanic a DLP“ veřejné zakázky „Technologie na zvýšení 

bezpečnosti a ochrany dat“ s vybraným dodavatelem AUTOCONT a.s., se sídlem: Hornopolní 3322/34, 

Moravská Ostrava – Přívoz, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 043 08 697 a dále uzavření Kupních smluv na 

realizaci částí II. „Monitorování serverů“ a III. „Sběr logů“ veřejné zakázky „Technologie na zvýšení 

bezpečnosti a ochrany dat“ s vybraným dodavatelem K-net Technical International Group, s.r.o., se sídlem: 

Antonínská 565/20, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 479 16 745. 

odpovídá: Ing. Jan Števko, vedoucí OIT 

k. termín: 19. 11. 2018 

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

zadávacího řízení „Technologie na zvýšení bezpečnosti a ochrany dat“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

     odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

     k. termín: 30. 11. 2018 

 

 

K bodu  6.5 Výzva k náhradě škody, předžalobní upomínka – společnosti ASTRA GAMES s. r. o. a Dražby.net s. 

r. o. - stanovisko ČPP a pokyn advokátní kanceláři k dalšímu postupu 

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

Schváleno usnesení č. 8934: 

Rada města Prostějova 

1) b e r e   n a   v ě d o m í 

stanovisko pojišťovny ČPP, a. s.  

2) r o z h o d l a , 

že město Prostějov uplatňovaný nárok na náhradu škody společností ASTRA GAMES s. r. o. a Dražby.net s. r. 

o. neuznává a nebude na jimi požadovanou částku čehokoliv plnit 

3) u k l á d á 

vedoucí Odboru kancelář tajemníka informovat advokátní kancelář Ritter – Šťastný, s. r. o. o stanovisku města 

s tím, aby advokátní kancelář o tomto postoji města vyrozuměla společnosti ASTRA  GAMES, s. r. o. a 

Dražby.net s. r. o. 

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 10. 2018 

 

 

K bodu  6.6 Změna závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ 

dle Dodatku č. 1 

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

Schváleno usnesení č. 8935: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

provést změnu závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov“ ze 

dne 11. 5. 2018, dle návrhu Dodatku č. 1 k dotčené smlouvě o dílo formou oslovení stávajícího zhotovitele stavby 

společnosti STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 60838744, vybraného v 

původním zadávacím řízení a to prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka za 

podmínek, uvedených v důvodové zprávě; 

 

s o u h l a s í  

se sjednáním předmětného Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce páteřní 

komunikace Žešov“ ze dne 11. 5. 2018 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě k tomuto materiálu;  

 

p o v ě ř u j e  

Ing. Petra Brücknera, vedoucího OR ORI a RNDr. Bc. Romana Sedláčka, referenta OVZ OKT provedením 

kontroly nabídky. 

 

 

K bodu  7. 1 Návrh příplatku za vedení zástupce statutárního orgánu MŠ Smetanova 

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. 8936: 

Rada města Prostějova   

s t a n o v í 

….. , zástupci statutárního orgánu Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace plat s 

účinností od prvého dne zastupování ředitelky Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové 

organizace po dobu její dlouhodobé pracovní neschopnosti dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  7. 2 Souhlas s bezúplatným využitím KINA METRO 70 

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. 8937: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatné využití prostor KINA METRO 70 Prostějov, příspěvkové organizace pro organizaci ProstěMov dne 

24. 11. 2018 k uspořádání akce Movember. 

 

 

K bodu  7. 3 Stanovení výše příspěvku pro nákup věcných darů jubilantům 

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

Schváleno usnesení č. 8938: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e   

podmínky ke stanovení výše příspěvku, za který budou nakupovány věcné dary pro jubilanty v souvislosti s 

věkem jubilanta dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  7. 4 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s nabytím majetku 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
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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. 8939: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

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

mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14. 

 

K bodu 7.5 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím daru 

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. 8940: 

Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

s přijetím daru: televize LG a držák TV polohovatelný ve výši 9.856,- Kč Základní školou a mateřskou školou 

Prostějov, Palackého tř. 14 pro pracoviště Mateřské školy Čechovice od dárce JAMASTAV MORAVIA, a. s., 

Vojtěchov 11, Hvozd. 

 

 

K bodu 7.6 Žádost ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 o souhlas s přijetím daru 

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. 8941: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

s přijetím daru 4 kusů tabletů v celkové hodnotě 5.088,- Kč Základní školou Prostějov, ul. E. Valenty 52 do 

majetku školy od dárce TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Haštalská 17, Praha 1. 

 

 

K bodu  7. 7 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK 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: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8942: 

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 140.000 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb)  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190100 60.000 

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

poplatky Ochrannému svazu autorskému) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190103 1.682 

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

Ochrannému svazu autorskému akce Hanácké slavnosti 2018)  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190104 82.000 

(zvýšení položky 5169 –nákup ostatních služeb akce Prostějovská zima 2018) 

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

0019 003319 5492   0190000190100 101.682 

(snížení položky 5492 – dary obyvatelstvu pro Vítání občánků) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190104 82.000 

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

Ochrannému svazu autorskému za užití hudebních děl akce Prostějovská zima 2018) 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 2111   0190000190100 100.000 

(snížení položky 2111 – příjmy z poskytování výrobků a služeb) 

 

K bodu  7. 8 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (navýšení NIV MŠ Prostějov, ul. 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. 8943: 

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 90 000,-- 

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

vybavení úklidové komory na pracovišti Žešov 81) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003113 5331   0200000000000 90 000,-- 

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

 

 

K bodu  7. 9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (diagnostika uchazečů o pozici ředitele MŠ, ZŠ) 

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. 8944: 

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 006409 5169   0200000000000 45.000 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb – diagnostika uchazečů o post ředitelky či ředitele MŠ nebo ZŠ) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 006171 5169   0200000000000 45.000 

(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb – implementace GDPR ) 

 

 

K bodu  7.10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (dofinancování projektu vybudování zahrad v 

přírodním stylu) 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
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V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil, Mgr. Hemerková, M. Pišťák, Bc. Smetana, Ing. Šmíd, PaedDr. 

Šlambor 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8945: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 7.10 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (dofinancování projektu vybudování zahrad v 

přírodním stylu) na příští schůzi rady. 

 

 

K bodu  7.11 Dotace 2018 - oblast kultury 

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. 8946: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

 

1. ve výši 20.000,-- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, Legerova 1854/22, Praha - Nové Město,  IČO 004 

42 755 

- na podporu činnosti oblastního výboru v Prostějově (nájem kanceláře na ½ roku, doúčtování služeb k 

nájemnému za rok 2017, květiny k výročím a pietním událostem, poštovné, kancelářské potřeby)  

- 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. 2017 do 31. 12. 2018 

 

2. ve výši 5.700,-- Kč Konfederaci politických vězňů ČR, Škrétova 44/6, Praha - Vinohrady, IČO 004 17 581 

- na pouť muklů a vězňů totalitních režimů na sv. Hostýně (doprava, parkovné) 

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

dotace odevzdat do 30. 12. 2018 

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

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

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 2 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

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

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

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. Českým svazem bojovníků za svobodu, Legerova 1854/22, Praha - Nové Město, IČO 004 42 755 

2. Konfederací politických vězňů ČR, Škrétova 44/6, Praha - Vinohrady, IČO 004 17 581 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 25.700 

 (zvýšení položky 5222 – Český svaz bojovníků za svobodu – podpora činnosti; Konfederace politických 

vězňů ČR – pouť muklů a vězňů totalitních režimů na sv. Hostýně) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 25.700 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 
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K bodu  7.12 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost - Just Light 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8947: 

Rada města Prostějova 

n e d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 

110.000,-- Kč Just Light – tanečnímu a talentovému studiu, spolku, Bedihošťská 332, 798 12 Kralice na Hané, 

IČO 053 30 165 na celoroční činnost tanečního studia (pronájem areálu, energie, startovné, doprava na soutěže), 

- důvod: žadatel nemá zveřejněnou účetní závěrku za rok 2016. 

 

 

K bodu  7.13 Dotace 2018 - oblast sportu - celoroční činnost - Maratonský klub o. s. 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8948: 

Rada města Prostějova 

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 10.000,-- Kč Maratonskému klubu Prostějov, 

o. s., Ječná 498/35, IČO 024 88 230 na organizaci a pořádání běžeckých závodů sportovních akcí (startovní čísla, 

diplomy, ceny pro vítěze, medaile), 

- důvod: žadatel nemá zveřejněnou účetní závěrku za rok 2016. 

 

 

K bodu  7.14 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel - ředitelka Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 

23, příspěvkové organizace 

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

Schváleno usnesení č. 8949: 

Rada města Prostějova  

I. j m e n u j e 

do funkce ředitelky Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace s nástupem od 1. 1. 

2019 Janu Průšovou, ….. , 

 

II. u k l á d á 

vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit administrativní úkony spojené se jmenováním do funkce, 

odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

k. termín: 31. 12. 2018 

 

III. s o u h l a s í 

se zněním Smlouvy o sjednání některých práv a povinností v souvislosti se jmenováním na pracovní místo 

ředitelky Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace uvedené v příloze písemného 

materiálu.  

 

 

K bodu  7.15 Konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 

24, příspěvkové organizace na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti ředitelky organizace 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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. 8950: 

Rada města Prostějova  

1.  b e r e   n a   v ě d o m í 

vzdání se pozice Mgr. Jaroslavy Sipěnové na funkci zástupce statutárního orgánu Mateřské školy Prostějov, 

Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2019; 

 

2.  v y h l a š u j e 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel – ředitelka Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové 

organizace s nástupem od 2. 1. 2019 na dobu určitou; 

 

3.  s t a n o v u j e 

text veřejného oznámení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Mateřské školy Prostějov, 

Smetanova ul. 24, příspěvková organizace na dobu určitou;  

 

4.  j m e n u j e 

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

Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace na dobu určitou ve složení: 

předseda: PaedDr. Jan Krchňavý - zástupce zřizovatele 

členové:  Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele 

  Mgr. Zuzana Mikšíková - zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje 

  Mgr. Lenka Zedková - ředitelka ČŠI Olomouc 

  Mgr. Iveta Bittnerová - zástupce za státní správu 

  Mgr. Jaroslava Sipěnová - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení 

 

5.  p o v ě ř u j e 

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

Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace Michaelu Dobešovou – referentku 

samosprávy odboru školství, kultury a sportu; 

 

6.   u k l á d á  

Odboru školství, kultury a sportu konkurzní řízení organizačně zajistit. 

   odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

   k. termín: 31. 12. 2018 

 

 

K bodu  7.16 Souhlas s bezúplatným užíváním prostor Městského divadla v Prostějově 

Písemný materiál předložil: Ivánek Petr, Mgr. 

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Mgr. Galářová, Ing. Pospíšil, RNDr. Rašková oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

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. 8951: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

od 1. 1. 2019 bezúplatné užívání prostor divadelního bufetu a spolkového bufetu Městského divadla v Prostějově 

obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o. p. s. 

 

 

K bodu  8.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace – 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: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8952: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Prostějova  Tělovýchovné jednotě SOKOL Čechovice z. s., se sídlem ul. Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 

Prostějov, IČ 163 67 855 na dokončení rekonstrukce a přístavby sokolovny Čechovice, který mění  
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- čl. III. Použití a účel dotace, odst. 1. takto: datum 30. 11. 2018 se nahrazuje datem 30. 6. 2019; 

- č.  III. Použití a účel dotace, odst. 2 takto: období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 se nahrazuje obdobím  

od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019; 

- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 7. takto: datum 31. 12. 2018 se nahrazuje datem 31. 7. 2019. 

 

 

K bodu  8.2 Informace o poskytnutí dotace z IROP - Dopravní terminál Floriánské nám. 

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. 8953: 

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 

„Dopravní terminál Floriánské náměstí, Prostějov“ ve výši 25 797 948,79 Kč v rámci 73. výzvy, 

u k l á d á 

vedoucímu Odboru rozvoje a investic, učinit administrativní kroky nezbytné k odstoupení od projektového 

záměru předloženého do 39. výzvy vyhlášené Statutárním městem Olomouc jako nositelem integrované strategie 

ITI Olomoucké aglomerace. 

     odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

     k. termín: 20. 11. 2018 

 

 

K bodu  8.3 Komunikace a chodník v Čechovicích č. p. 1871 - zadání zakázky formou výzvy jednomu zájemci 

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. 8954: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zadat aktualizaci projektové dokumentace „Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 zúžení komunikace“ 

formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti DS+GEO projekt, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc, IČO 

45186677, v souladu s cenovou nabídkou této společnosti. 

 

 

K bodu  8.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Koupaliště Vrahovice - přesun položek) 

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. 8955: 

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 3412 5171  1 0600556000000 108 000 

Zvýšení položky 5171 – opravy a udržování - Koupaliště Vrahovice  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121  1 0600556000000 108 000 

Snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Koupaliště Vrahovice  
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K bodu  8.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Městský hřbitov - přesun položek) 

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. 8956: 

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 3632 5169   0600044000000 80 000  

Zvýšení položky 5169 – nákup služeb - Městský hřbitov – urnové hroby – III. etapa -zeleň 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3632 6121   0600044000000 80 000 

Snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Městský hřbitov – urnové hroby – III. etapa 

 

 

K bodu 8.6 Rekonstrukce ulice Plumlovská – Smlouva o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a 

provedením stavby 

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. 8957: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

„Smlouvu o souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním a provedením stavby“ mezi statutárním městem 

Prostějovem a společností OMV Česká republika, s.r.o., IČO: 480 38 687, se sídlem Praha 4, Nusle, Štětkova 

1638/18, PSČ 140 00 na investiční akci „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 8.7 Obnova Národního domu – replika původní vitráže 

Písemný materiál předložil: Ing. Fišer 

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. 8958: 

Rada města Prostějova  

u k l á d á 

Odboru rozvoje a investic zajistit realizaci vitráže poloeliptického okna nad balkonem divadelního sálu 

v Národním domě v souladu s předloženým materiálem (replika původního secesního řešení). 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

k. termín: 30. 6. 2019 

 

 

K bodu  9.1 Schválení uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP 

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. 8959: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP, 

p o v ě ř u j e  

podpisem smlouvy RNDr. Alenu Raškovou, primátorku města dle důvodové zprávy 
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K bodu 9.2 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. 

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. 8960: 

Rada města Prostějova 

1. s c h v a l u j e 

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; 

2. u k l á d á 

Odboru územního plánování a památkové péče a Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova řídit se při 

povolování restauračních předzahrádek, kuřáckých míst a záborů veřejného prostranství na území městské 

památkové zóny Prostějov Zásadami 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. 

     odpovídá: Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí OÚPPP a Ing. Miroslav  

     Nakládal, vedoucí OD 

     k. termín: 30. 4. 2019 

 

 

K bodu 10.1 Vyhlášení 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 vystoupil: Ing. Šmíd oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 8961: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

1) záměr pronájmu části pozemku p.č. 515 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 6 m2 a části pozemku 

p.č. 432/6 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 5 m2 za účelem užívání odstavné plochy, za 

následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 200 Kč/m2/ročně bez DPH, tj. 2.200 Kč ročně bez DPH,  

c) způsob placení nájemného - ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

e) před uzavřením smlouvy o nájmu uhradí uživatel odstavné plochy umístěné na předmětu pronájmu 

Statutárnímu městu Prostějovu bezdůvodné obohacení spočívající v nezaplacené úplatě za užívání 

pozemků Statutárního města Prostějova v období od vybudování odstavné plochy do doby uzavření 

smlouvy o nájmu ve výši 200 Kč/m2/ročně bez DPH, 

2) záměr pronájmu části pozemku p.č. 515 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 10 m2 a části pozemku 

p.č. 432/6 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 7 m2 za účelem užívání odstavné plochy, za 

následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 200 Kč/m2/ročně bez DPH, tj. 3.400 Kč ročně bez DPH,  

c) způsob placení nájemného - ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

e) před uzavřením smlouvy o nájmu uhradí uživatel odstavné plochy umístěné na předmětu pronájmu 

Statutárnímu městu Prostějovu bezdůvodné obohacení spočívající v nezaplacené úplatě za užívání 

pozemků Statutárního města Prostějova v období od vybudování odstavné plochy do doby uzavření 

smlouvy o nájmu ve výši 200 Kč/m2/ročně bez DPH, 

3) záměr pronájmu části pozemku p.č. 515 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 3,5 m2 a části pozemku 

p.č. 432/6 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 2,5 m2, za účelem užívání odstavné plochy, za 

následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 200 Kč/m2/ročně bez DPH, tj. 1.200 Kč ročně bez DPH,  

c) způsob placení nájemného - ročně předem, 
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d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

e) před uzavřením smlouvy o nájmu uhradí uživatel odstavné plochy umístěné na předmětu pronájmu 

Statutárnímu městu Prostějovu bezdůvodné obohacení spočívající v nezaplacené úplatě za užívání 

pozemků Statutárního města Prostějova v období od vybudování odstavné plochy do doby uzavření 

smlouvy o nájmu ve výši 200 Kč/m2/ročně bez DPH, 

 

 

K bodu 10.2 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 2075/1 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 var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8962: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje části pozemku p. č. 2075/1 – ostatní plocha v k. ú. Prostějov o výměře cca 32 m
2
 (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. 

 

 

K bodu 10.3 Informace o plnění usnesení III. čtvrtletí 2018 

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. 8963: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 4. 2. 2014 (přehled o materiálech 

projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu III. čtvrtletí 2018). 

 

 

K bodu 10.4 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (závěsný systému pro výstavní síň na 

zámku) 

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. 8964: 

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 6121  1 0500000000000 128.358 

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; závěsné zařízení pro výstavní prostory v prostějovském zámku 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 128.358 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 10.5 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (úprava položek) 

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. 8965: 

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 003412 6121  1 0500556000000 30.680,76 

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; koupaliště Vrahovice – vybavení 

0000000050 003412 5139  1 0500556000000 31.494,62 

zvýšení pol. 5139 – nákup materiálu; koupaliště Vrahovice – vybavení 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003412 5137  1 0500556000000 63.175,38 

snížení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; koupaliště Vrahovice – vybavení 

 

 

K bodu 10.6 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (úhrada služebnosti) 

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. 8966: 

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 006409 5122   0500000000000 2.573 

zvýšení pol. 5122 – podlimitní věcná břemena; úhrada za zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 118 

v k.ú. Čechůvky a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu služebnosti do katastru 

nemovitostí  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 006409  5901   0700000707100 2.573 

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova 

 

 

K bodu 11.1 Schválení změny smlouvy č. 595 o nájmu PSP č. 186 v domě na Pernštýnském 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. 

 

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

Schváleno usnesení č. 8967: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

změnu 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. 

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 11.2 Schválení pronájmu GS č. 802 na 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: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 8968: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem garážového stání č. 802 o celkové rozloze 26,39 m
2
 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 11.3 Schválení pronájmu PSP č. 252 na Žižkově nám. 19 

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

Schváleno usnesení č. 8969: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 252 o celkové rozloze 47,40 m2 č. par. 177, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

na Žižkově nám. 134/19 v Prostějově jedinému zájemci, Ing. Liboru Pavlíčkovi, sídlem Nádražní okruh 767/13, 

746 01 Opava - Předměstí,  IČO 69585741, DIČ CZ7510215438, a to: 

- za účelem provozování kanceláře insolvenčního správce 

- za nabídnuté nájemné ve výši 1 800,-Kč/měsíčně s inflační doložkou 

- opravy provede nájemce na vlastní náklady 

 

 

K bodu 12. Různé: 

-- 

 

 

K bodu 13. Závěr 

RNDr. Alena Rašková v závěru poděkovala všem členům rady za jejich práci v uplynulém volebním období, 

konstatovala, že program 119. schůze rady byl vyčerpán, a ve 12:00 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 23. 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.) 


