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 S00AX02F33TZ 

*S00AX02F33TZ* 
čj.        PVMU    146127/2018  10 
SpZn.   KP     44/2018  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 18 příloh:       listů příloh: 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 2. schůze Rady města Prostějova, konané 13. 11. 2018 
 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 8975: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 2. schůze, konané dne 13. 11. 2018, uvedený na pozvánce, s rozšířením o materiály: 

2. 1 Svěření pravomoci v oblasti samostatné působnosti města náměstkovi primátora 

7.4 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Komunitní dům Sušilova, Prostějov  

- vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ a návrh na výběr dodavatele 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.  

 

K bodu  2.1 Svěření pravomoci v oblasti samostatné působnosti města náměstkovi primátora 

Schváleno usnesení č. 8976: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u  č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova rozhodnout v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, o svěření oblasti realizace projektu Severní obchvat jako záležitosti patřící do samostatné 

působnosti města Prostějova, Ing. Jiřímu Rozehnalovi, náměstkovi primátora. 

 

K bodu  3. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 13. 11. 2018 

Schváleno usnesení č. 8977: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 13. 11. 2018 dle písemného materiálu. 

 

K bodu  4. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

Schváleno usnesení č. 8978: 

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 6122   0130031000000 200.000 

Realizace modernizace kamerového bodu Vojáčkovo náměstí v rámci modernizace MKDS 2018 

0000000013 005311 5168   0130000000000 80.000 

Navýšení položky na zpracování dat  a související služby – update a upgrade softwaru 

2. snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 6122   0130026000000 160.000 

Zůstatek financí  z projektu prevence 2018  – modernizace MKDS 5 kamer, vysoutěžena nižší cena 

0000000013 005311 5171   0130000000000 40.000 

Snížení položky na údržbu – přesun na modernizaci kamerového bodu Vojáčkovo náměstí – technické 

zhodnocení. 

0000000013 005311 5172   0130000000000 80.000 

Snížení položky na programové vybavení –  nákup nových licencí, v rámci správného zaúčtování 
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navrženo přesunutí finančních prostředků na položku 5168. (upgrade a update softwaru) 

 

K bodu  5.1 Delegování zástupce do Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska 

Schváleno usnesení č. 8979: 

Rada města Prostějova  

d e l e g u j e 

náměstkyni primátora Ing. Miladu Sokolovou jako zástupkyni statutárního města Prostějova do Sdružení 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČ 659 92 466. 

 

K bodu  6.1 Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2019 

Schváleno usnesení č. 8980: 

Rada města Prostějova  

r o z h o d l a 

1. zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2019 částku v celkovém objemu 244 100,00 tis. Kč na stavební 

investiční akce a akce spojené s opravami a údržbou stavební povahy (dle přílohy č. 2 – údaj mezisoučet), 

2. zapojit prostředky rezerv města (fond rezerv a rozvoje) do návrhu rozpočtu pro rok 2019 ve výši 29 817,23 

tis. Kč na dofinancování stavebních investičních akcí a akcí spojených s opravami a údržbou stavební 

povahy nad saldo příjmů a výdajů návrhu rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019, 

 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

 

A. Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2019 s těmito ukazateli: 

 

Třída Text Návrh v tis. Kč 

1. Daňové příjmy: 739 799,54 

2. Nedaňové příjmy: 125 760,12 

3. Kapitálové příjmy: 1 003,00 

4. Dotace: 133 674,80 

Příjmy celkem: 1 000 237,46 

5. Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy: 762 483,32 

5. Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: 68 500,00 

Neinvestiční výdaje celkem: 830 983,32 

6. Investiční výdaje "stavební": 175 600,00 

6. Investiční výdaje "ostatní": 20 133,52 

Investiční výdaje celkem: 195 733,52 

Výdaje celkem: 1 026 716,84 

Celkový objem financujících operací: 26 479,38 

 

B. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1. 1. 2019 do doby schválení 

závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2018 formou rozpočtových opatření, jako čerpání 

finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje, 

 

C. rozpis stavebních investičních výdajů v celkovém objemu         175 600 000 Kč 

jmenovitě takto: 

 

Poř.č. Text tis. Kč 

2. Regenerace sídliště Šárka - VI. Etapa 13 000,00 

4 Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD 1 000,00 

  Zimní stadion - rekonstrukce technologického objektu 1 000,00 

5 Zimní stadion - rekonstrukce – PD 3 000,00 

6b Obnova Národního domu – investiční 6 900,00 

7 Přivaděč vody do průmyslové zóny – PD 100,00 
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8 Nový park - jih - Okružní - PD                                                              200,00 

10 Rekonstrukce ulice Plumlovská (dokončení) 30 000,00 

14 Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice  2 000,00 

15 Dílny a učebny na pv. ZŠ vč. PD  3 000,00 

16 Dopravní terminál na Floriánském náměstí vč. PD 30 000,00 

20 Komunikace a chodník v Čechovicích č. p. 18/71  zúžení komunikace - PD 300,00 

21 Autobusové čekárny vč. PD 300,00 

22 Vrahovická - most (dokončení) 1 000,00 

24 Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa přesun desek PD 3 600,00 

30 EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD 5 000,00 

33 Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice vč. PD 6 000,00 

36 CS Martinákova - Pod Kosířem vč. PD 500,00 

38 Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská vč. PD 1 000,00 

40 Rekonstrukce komunikace v Žešově (dokončení) 7 000,00 

41 Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DS (dokončení) 2 000,00 

45 Rekonstrukce domu Knihařská 18 vč. PD 15 000,00 

48 EÚO MŠ Partyzánská vč. PD (dokončení) 5 000,00 

52 Okružní křižovatka Olomoucká - Vápenice vč. PD 400,00 

55 Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše, Vrahovice – PD 1 000,00 

58 Podchod pod mostem v Olomoucké ulici  - manipulační plocha 3 800,00 

59 VO a chodník Luční PD 200,00 

266 CS Okružní II. vč. PD 4 000,00 

60 Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4 (vč. zateplení) 2 800,00 

61 Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady vč. PD 2 000,00 

62 Regenerace sídliště Mozartova – PD 600,00 

63 CS sídliště Svobody - Anglická - Anenská PD 150,00 

64 Regenerace sídl. Moravská (PD) 500,00 

66 Komunikace Sušilova vč. PD 2 800,00 

68 ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu, střechy vč. PD 6 000,00 

69 Kino Metro 70 - rekonstrukce bytu na veřejné prostory (dokončení) 200,00 

71 Šárka 9,11 - rekonstrukce objektu – PD 1 200,00 

72 VO Kosířská ulice vč. PD 250,00 

56 Rozšíření Aquaparku - krytý bazén – PD 2 000,00 

79 Sportcentrum DDM Vápenice - fotovoltaická elektrárna vč. PD 1 500,00 

81 MŠ Čechovice - rekonstrukce učebnových pavilonů – PD 800,00 

94 Centrální spisovna MMPV - rozšíření – PD 500,00 

103 EÚO ZŠ Čechovická vč. PD 250,00 

426 EÚO MŠ Mozartova – PD 250,00 

427 EÚO MŠ Mánesova – PD 250,00 

429 Plotová zídka Okružní – akustické panely a hluková studie – PD 500,00 

54 Jihozápadní kvadrant - zjišťování hladin akustického tlaku a návrh 250,00 

120 Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. Etapa komunikace 6 000,00 

 Studie parkování v centru města 500,00 

Celkem investice stavební povahy 175 600,00 
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D. rozpis oprav a údržby u kap. 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu     68 500 000 Kč 

 jmenovitě takto: 

Poř.č. Text tis. Kč 

2a Regenerace sídliště Šárka – zeleň 600,00 

6 Obnova Národního domu – opravy 56 000,00 

6a Obnova Národního domu – PD 300,00 

10a Rekonstrukce ulice Plumlovská  - zeleň  2 000,00 

17 Revitalizace školních zahrad  I. a  II.et. – udržitelnost 200,00 

18 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC 3 400,00 

23 Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost 100,00 

37 Oprava chodníků na ulici Bulharská (dokončení) 2 100,00 

42 Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční vč. PD 200,00 

58a Podchod pod mostem v Olomoucké ulici  - manipulační plocha - zeleň 100,00 

78 ZŠ E. Valenty - oprava sprchových kabinek vč. PD 2 000,00 

88 Muzeum a galerie v Prostějově – oprava střechy hlavní budovy 800,00 

428 Oprava střechy a stropu objektu Husovo nám. 67 – PD 700,00 

Celkem opravy a údržba stavební povahy   68 500,00 

 

E. zahrnutí rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (což vyplývá z § 25 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) do rozpočtu na 

rok 2019 

 

 

Kapitola Název kapitoly Částka v tis. Kč 

12 Krizové řízení 200,00 

Celkem 200,00 

 

F. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 23. 10. 2018 

v rámci finančních plánů v úhrnné sumě            86 545 379 Kč jmenovitě takto: 

Poř. č. Název příspěvková organizace Kč 

1 MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO 1 470 550,00 

2 MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO 2 587 440,00 

3 MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO 3 575 442,00 

4 MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO 2 784 743,00 

5 MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO 1 373 000,00 

6 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 5 952 500,00 

7 ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 3 645 000,00 

8 ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 8 045 210,00 

9 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 4 899 617,00 

10 ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 2 759 550,00 

11 RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 5 477 000,00 

12 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 5 890 280,00 

13 ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 4 460 400,00 

14 Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 10 397 500,00 

15 ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 1 415 000,00 

16 Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 6 463 787,00 

17 Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 9 665 000,00 

18 Kino Metro 70, PO 3 280 000,00 

19 Jesle, sídliště Svobody, Prostějov 2 403 360,00 

Celkem příspěvkové organizace 86 545 379,00 
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G. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě                                      26 479 388 Kč 

jmenovitě takto: 

Poř.č. Text tis. Kč 

1 Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční akce 29 817,23 

2 Dotace do fondu reinvestic nájemného -2 331,85 

3 Dotace do fondu zeleně -2 000,00 

4 Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města -3 318,90 

5 Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 3 318,90 

6 Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31. 12. 2018) 994,00 

Celkem financování 26 479,38 

 

vzít na vědomí 

 

A. rozpis investičních výdajů „ostatních“ v celkovém objemu           20 133 520 Kč 

jmenovitě takto: 

Kap. Text tis. Kč 

10 Nákup uměleckých děl 200,00 

Celkem kapitola 10 200,00 

11 
Pořízení 3 služebních vozů (Superb, Fabia, Rapid) jako náhrada za stávající starší 

vozidla.  
1 750,00 

11 
Modernizace zabezpečovacích systémů a rozšíření elektrické požární signalizace v 

budovách MMPv nám. T.G.Masaryka 130/14 (budova C) a Havlíčkova 2-4.  
2 977,00 

Celkem kapitola 11 4 727,00 

12 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH města Prostějova  550,00 

Celkem kapitola 12 550,00 

13 

2 služební vozidla s výstražným zařízením pro službu (obměna) 850,00 

Záznamové zařízení MKDS - zvýšená náročnost HD záznamů + analytické nástroje 680,00 

Modernizace hlavního serveru REDAT - záznamy audio hovorů 250,00 

Modernizace kamerového systému III. etapa (dotace MVČR) 2 000,00 

Instalace nových kamer na ulici Brněnská a Olomoucká 500,00 

Obměna rádiové sítě - dokončení výměny radiostanic 220,00 

Propojení a připojení ovládání rádiových převadečů - MW Spoj modernizace 280,00 

Comguard - spam a web filter výměna za zastaralé bez SW podpory 120,00 

modernizace telefonní ústředny Havlíčkova 4 150,00 

multifunkční zařízení - kopírka tiskárna A3, výměna 100,00 

Rozšíření přístupového a docházkového systému pro budovu Vápenice 27 a 

Havlíčkova 4 
350,00 

Celkem kapitola 13 5 500,00 

15 

Emailová antispamová brána - náhrada stávajícího končícího řešení 350,00 

Tiskárna vyvolávacího systému – občanky 70,00 

náhrada 2 UPS (5kW) v serverovně na Školní 250,00 

Náhrada stávajícího zálohovacího serveru 200,00 

kopírky 3ks 200,00 

Software pro vidimaci a legalizaci – matrika 67,00 

Povýšení SW na tel.  ústřednách  (hlavní na T.G.Masaryka a pobočkové na Školní a 

na Křížkovského) 
524,00 

Intranet včetně oběhu dokumentů ZMP, RMP, porada primátory a porada VO 850,00 

Pečetící prostředek (HSM modul)  1 000,00 
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Celkem kapitola 15 3 511,00 

50 

Výkup pozemků pro Severní obchvat  610,60 

Výkup pozemků v ul. Kojetínská  819,72 

Výkup poz. p. č. 369/1 v k. ú. Čechovice u PV 50,20 

Pořízení 2 ks defibrilátorů pro Sport. areál E. Beneše a pro Městské lázně  120,00 

Stroj na čištění umělé trávy  300,00 

Bazénový čisticí stroj pro Městské lázně  145,00 

Sekací traktor pro koupaliště ve Vrahovicích 300,00 

Celkem kapitola 50 2 345,52 

62 
Regulační plán centra města Prostějova 3 000,00 

Územní studie Nový městský park Prostějov 300,00 

Celkem kapitola 62 3 300,00 

Kapitoly celkem 20 133,52 

 

B. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok 

2019 schválených RMP 23. 10. 2018 v rámci finančních plánů tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2, 

 

C. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem na 

roky 2020 – 2021 (příloha č. 3), 

 

D. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019 tak, jak je uveden v příloze č. 1, 

 

E. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém 

objemu 224 467,40 tis. Kč: 

Oblast Text Částka v tis. Kč 

Místní zastupitelské orgány 

Platy a ostatní platby za provedenou práci 9 027,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 457,00 

Celkem 11 484,00 

Činnost místní správy 

Platy a ostatní platby za provedenou práci 127 445,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 44 203,00 

Celkem 171 648,00 

Městská policie 

Platy a ostatní platby za provedenou práci 28 912,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 018,40 

Celkem 38 930,40 

JSDH 

Platy a ostatní platby za provedenou práci 740,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 293,00 

Celkem 1 033,00 

Ostatní  

Platy a ostatní platby za provedenou práci 1 032,00 

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 340,00 

Celkem 1 372,00 

Celkem osobní výdaje 224 467,40 

 

svěřit 

A. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde  

o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, 

jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých 

věcí do majetku města (s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací), akcií a majetkových podílů, 
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B. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde  

o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření  

a rezervy pro havarijní a krizové situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž 

by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém 

případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000 Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci 

schválených celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde-li o: 

  investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého majetku města, akcií  

a majetkových podílů, 

  snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu  

a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení nové investiční akce do rozpočtu, 

vyjma 

1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené 

s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo 

2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města 

Prostějova, 

C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření 

takto: 

 k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění 

nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 2019 (do 5 000 000 Kč včetně), 

 poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami poskytování 

veřejné finanční podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova, 

 k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku  

a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5 000 000 Kč včetně v jednotlivém případě, vyjma 

nabytí nemovitého majetku (s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací), akcií  

a majetkových podílů, 

D. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy na škodní a havarijní události k pokrytí 

neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na 

majetku města, vyjma nabytí nemovitého majetku (do 3 300 000 Kč včetně), 

E. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová 

opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze státního 

rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, 

státních fondů, zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, 

s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města Prostějova a při 

projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku, 

 

pověřit 

vedoucí odborů, vykonávající metodickou funkci vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem, projednávat 

a schvalovat:  

 řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba energie ve finančních plánech příspěvkových organizací 

předložených v průběhu roku 2019 a vést o těchto změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové 

organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění 

provedení změny (text) a kdy byla změna projednána a schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci 

zřizovatele (datum), 

 

uložit 

A. vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné 

rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019, kterými jsou 

povinni se řídit, 

B. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem 

nebo zakladatelem je statutární město Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků  

z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu 

statutárního města Prostějova pro rok 2019, kterými jsou povinny se řídit, 

C. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního města 

Prostějova pro rok 2019, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2019: 

 navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období, 
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 bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních 

prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých 

kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů, 

 bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu statutárního 

města Prostějova pro rok 2019 (rezerva pro rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova  

a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů. 

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období roku 

2019 zapojováním rezervních zdrojů města. 

 

K bodu  6.2 ROZOP kapitoly 70 – Finanční 

Schváleno usnesení č. 8981: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 35 000 000 

 Fond rezerv a rozvoje 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  1111   0700000000000 15 000 000 

 Navýšení výtěžku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 0070  1211   0700000000000 20 000 000 

 Navýšení výtěžku daně z přidané hodnoty 

 

K bodu  7.1 Zřízení komisí Rady města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 8982: 

Rada města Prostějova 

I. z ř i z u j e 

v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené komise Rady 

města Prostějova: 

 

1. Komise sportovní s celkovým počtem členů 15 a dva stálí hosté zástupci Sportcentra DDM a DSP, s. r. o. 

2. Komise výstavby s celkovým počtem členů 13 

3. Komise školská s celkovým počtem členů 15 

4. Komise pro dopravu s celkovým počtem členů 13 

5. Komise pro kulturu a cestovní ruch s celkovým počtem členů 15 

6. Komise životního prostředí s celkovým počtem členů 13 

7. Komise pro rozvoj města a podporu podnikání s celkovým počtem členů 13 

8. Komise sociální a zdravotní s celkovým počtem členů 15 

9. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s celkovým počtem členů 13 a dva stálí hosté zástupci MP  

a OSV MMPv 

10. Komise bytová s celkovým počtem členů 13 

11. Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21 s celkovým počtem členů 15 

12. Komise pro nákup uměleckých děl s celkovým počtem členů 13 

13. Komise architektury a urbanismu s celkovým počtem členů 13 

14. Komise pro IT a Smart city s celkovým počtem členů 13, 

 

II. d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Prostějova zřídit Komisi pro regeneraci městské památkové zóny s celkovým počtem 13 

členů, 

 

III. u k l á d á 

vedoucí Odboru kancelář primátora vyzvat předsedy zastupitelských klubů k předložení návrhů na členy komisí 

rady a komise zastupitelstva. 

odpovídá: Ing. Petra Mejzlíková, v zast. vedoucí OKP 

k. termín: 29. 11. 2018 
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K bodu  7.2 Dostupnost podkladů pro členy zastupitelstva města 

Schváleno usnesení č. 8983: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

ponechat stávající systém zpřístupnění materiálů z jednání rady města. 

 

K bodu  7.3 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace zabezpečovacích systémů 

města Prostějova“ a návrh na výběr dodavatele 

Schváleno usnesení č. 8984: 

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 „Modernizace 

zabezpečovacích systémů města Prostějova“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost 

JIMI CZ, a.s., se sídlem: Plzeňská 276/298 – Motol, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 253 13 436, jejíž 

nabídka splnila všechny požadavky a podmínky zadávací dokumentace, 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 před podpisem Smlouvy o dílo, zadat veřejnou zakázku „Modernizace zabezpečovacích 

systémů města Prostějova“ společnosti JIMI CZ, a.s., se sídlem: Plzeňská 276/298 – Motol, 150 00 Praha 5, 

Česká republika, IČ: 253 13 436, 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 JIMI CZ, a.s., Praha 5, IČ: 253 13 436 v souladu 

s § 122 odst. 3) zákona před uzavřením Smlouvy o dílo. 

 

u k l á d á 

1. Odboru správy a zabezpečení zajistit, po doložení veškerých požadovaných dokladů vybraným dodavatelem  

a schválení poskytnutí finančních prostředků na realizaci akce v Radě města Prostějova, ve lhůtě dle zákona 

uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Modernizace zabezpečovacích systémů města Prostějova“ 

s vybraným dodavatelem JIMI CZ, a.s., se sídlem: Plzeňská 276/298 – Motol, 150 00 Praha 5, Česká republika, 

IČ: 253 13 436.  

odpovídá: Bc. František Nevrtal, vedoucí OSZ   

k. termín: 18. 1. 2019 

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

zadávacího řízení „Modernizace zabezpečovacích systémů města Prostějova“ ve lhůtách stanovených zákonem.  

     odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

     k. termín: 31. 1. 2019 

 

K bodu  7.4 Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Komunitní dům Sušilova, Prostějov - 

vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ a návrh na výběr dodavatele 

Schváleno usnesení č. 8985: 

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 „Komunitní dům 

Sušilova, Prostějov - vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ a jako dodavatele předmětné veřejné 

zakázky vybrala společnost INTERDEKOR HP s.r.o., se sídlem: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, Česká 

republika, IČ: 253 67 498, jejíž nabídka splnila všechny požadavky a podmínky zadávací dokumentace, 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 před podpisem Smlouvy o dílo, zadat veřejnou zakázku „Komunitní dům Sušilova, 

Prostějov - vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ společnosti INTERDEKOR HP s.r.o., se sídlem: 

Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, Česká republika, IČ: 253 67 498, a uzavřít se jmenovanou společností Smlouvu 

o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 



Strana 10 z 18 

 

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

490 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 vybraným dodavatelem  

ve lhůtě dle zákona uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Komunitní dům Sušilova, Prostějov  

- vybavení vestavěným nábytkem a elektrospotřebiči“ s vybraným dodavatelem INTERDEKOR HP s.r.o.,  

se sídlem: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, Česká republika, IČ: 253 67 498.  

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI   

k. termín: 7. 12. 2018 

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

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

ve lhůtách stanovených zákonem.  

    odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

    k. termín: 21. 12. 2018 

 

K bodu  8.1 ROZOP kapitoly 11 – správa a zabezpečení 

Schváleno usnesení č. 8986: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 5173   0110000000000 130.000,- 

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 5169   0110000000000 130.000,- 

Nákup ostatních služeb (personální inzerce, znalecké posudky pro OOZ) 

 

K bodu  9.1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (Webové stránky pro www.klubduha.cz) 

Schváleno usnesení č. 8987: 

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   0150000000000 37.510,- 

Programové vybavení – Webové stránky  pro www.klubduha.cz 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5168   0150000000000 37.510,- 

Zpracování dat a služby – úspory na službách 

 

K bodu  9.2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie (pořízení 35 ks notebooků pro zastupitele) 

Schváleno usnesení č. 8988: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se: 

  

http://www.klubduha.cz/
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5137  1 0150000000000 484.865,- 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek  – Notebooky pro zastupitele města Prostějova 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5172  1 0150000000000 287.345,- 

Programové vybavení  – Office 2016 a ESET(multilicence pro 35 ks) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  1 0700000000000 772.210,- 

Rezerva FRR 

 

K bodu 10.1 ROZOP kapitoly 71 – sociální fond 

Schváleno usnesení č. 8989: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0071 006171 5194   0710000710070 18 000,-- 

(snížení položky 5194 - věcné dary při pracovních a životních výročích) 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0071 006171 5499   0710000710070 18 000,-- 

 (zvýšení položky 5499 – peněžní odměny při pracovních a životních výročích) 

 

K bodu 10.2 ROZOP kapitoly 20 - školství, kultura a sport 

Schváleno usnesení č. 8990: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 193.243,-- Kč 

a použití těchto finančních prostředků v roce 2019, 

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331  1 0200000020341 193.243,- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 193.243,- 

 Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 10.3 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o úpravu finančního plánu neinvestičních výdajů 

Schváleno usnesení č. 8991: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

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

- snížení ukazatele účet 502 – energie ve výši 15.000,- Kč 

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

- navýšení závazného ukazatele účet 524 – zákonné sociální náklady ve výši 5.000,- Kč, 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci, že do jmenování nového ředitele ZŠ a MŠ Jana Železného je pověřena řízením ZŠ a MŠ v souladu  

s čl. IV. odst. 3, 4 zřizovací listiny zástupkyně ředitele PhDr. Ivana Liznová.  
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K bodu 11.1 Informace o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 „Systém 

pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa“ 

Schváleno usnesení č. 8992: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na realizaci projektu „Systém  

pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov, III. etapa“ ve výši 451 614,35 Kč. 

 

K bodu 11.2 Přivaděč do průmyslové zóny - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů 

Schváleno usnesení č. 8993: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

„Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ pro investiční akci 

„Přivaděč do průmyslové zóny“ dle předloženého návrhu. 

 

K bodu 11.3 Dotace - Odbor rozvoje a investic – TJ Sokol Čechovice 

Schváleno usnesení č. 8994: 

Rada města Prostějova  

1. r e v o k u j e  

usnesení č. 8852 ze dne 25. 9. 2018, kdy doporučila Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

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

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

sportovišť (sportovního areálu) oddílu kopané; 

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

a vyúčtování dotace odevzdat do 15. 1. 2019; 

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

a příjemcem Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice, z. s., IČO 163 67 855; (u žadatele budou ve 

veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok 

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

orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy): 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3429 6322  1 0600000000000 150 000 

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

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 150 000 

 Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

2. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

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

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

sportovišť (sportovního areálu) oddílu kopané; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 5. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 6. 2019; 

 

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

a příjemcem Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice, z. s., IČO 163 67 855;(u žadatele budou ve veřejnoprávní 

smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, 

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

jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy): 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3429 6322  1 0600000000000 150 000 

 zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům -  Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice 
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- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 150 000 

 Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 11.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice 

Schváleno usnesení č. 8995: 

Rada města Prostějova   

s ch v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 5169  1 0600616000000 17 000  

Zvýšení položky 5169 – nákup služeb - Chodník na ulici Krasická - zeleň 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121  1 0600616000000 17 000 

Snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Chodník na ulici Krasická  

 

K bodu 12. 1 Vytvoření pracovní skupiny – realizace Bikesharingu (sdílení jízdních kol)  

Schváleno usnesení č. 8996: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í  

s vytvořením pracovní skupiny „Bikesharing Prostějov“ v tomto složení: 

Mgr. František Jura – vedoucí pracovní skupiny 

Mgr. Jiří Pospíšil  

RNDr. Alena Rašková 

Ing. Milada Sokolová 

Mgr. Lenka Tisoňová 

Ing. Václav Lužný 

Ing. Kateřina Vosičková. 

 

K bodu 12. 2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 587/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova 

Schváleno usnesení č. 8997: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem 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. 3 Schválení 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 

Schváleno usnesení č. 8998: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem 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. 
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K bodu 12. 4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 6055/44 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 8999: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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

Družstvu vlastníků bytů na ulici Václava Špály č. 2 v Prostějově, se sídlem Prostějov, Václava Špály 3985/2, 

PSČ: 796 04, IČ: 255 26 197, Špály 4, bytovému družstvu, se sídlem Prostějov, Václava Špály 3986/4, PSČ:  

796 04, IČ: 255 25 298, a Společenství vlastníků V.Špály 1, se sídlem Prostějov, Václava Špály 3976/1, PSČ:  

796 04, IČ: 268 94 106, 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. 5 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 81000: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr prodeje části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 15 m2 (přesná výměra 

bude známa po zpracování geometrického plánu), do vlastnictví České republiky, do hospodaření Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČ: 659 93 390, za následujících 

podmínek: 

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem dle zákona  

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 

pozdějších předpisů, a bude zaplacena do 60 dnů ode dne obdržení vyrozumění od příslušného katastrálního 

úřadu o povolení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 

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

s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (pokud kupující nebude  

od správního poplatku osvobozen) uhradí kupující. 

 

K bodu 12. 6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 978 v k.ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 81001: 

Rada města Prostějova 

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

záměr prodeje části pozemku p.č. 978 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 4 m2,  

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 

2151/6, České Budějovice 7, PSČ 370 01, IČ: 280 85 400,  o prodej části pozemku p.č. 978 – ostatní plocha v k.ú. 

Vrahovice o výměře cca 4 m2. 

 

K bodu 12. 7 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 110/19 v k.ú. Krasice 

Schváleno usnesení č. 81002: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 110/19 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 1 m2 společnosti ŠNYT - PV 

s.r.o., se sídlem Prostějov, Josefa Lady 327/15, PSČ: 796 04, IČ: 035 96 435, za účelem umístění reklamního 

poutače o rozměrech 2 x 1 metr, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 1.000 Kč/m2 reklamního poutače/rok bez DPH, tj. 2.000 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

K bodu 12. 8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 587/2 v k.ú. Čechovice u Prostějova 

Schváleno usnesení č. 81003: 

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 35 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. 350 Kč/rok,  



Strana 15 z 18 

 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

K bodu 12. 9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 81004: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 12. 9 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov na příští schůzi rady. 

 

K bodu 12.10 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p.č. 7593/1 a p.č. 5051, oba v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 81005: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu částí pozemků p.č. 7593/1 – ostatní plocha a p.č. 5051 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov,  

o celkové výměře 250 m2 za účelem užívání jako manipulační plochy u přilehlých víceúčelových staveb č.p. 2766, 

č.p. 2767 a bez č.p. nebo č.e., jež jsou součástí pozemků p.č. 5046/1, p.č. 5048 a p.č. 5046/2, vše v k.ú. Prostějov,  

za následujících podmínek:  

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 50 Kč/m2/rok, tj. celkem 12.500 Kč ročně, 

c) způsob placení nájemného - ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

K bodu 12.11 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 81006: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

v souvislosti s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ zřízení 

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

komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma 

na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 6089/1, p.č. 6169/105, p.č. 6169/169, p.č. 6169/170, p.č. 

7736 a p.č. 7748, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude znám po vypracování geometrického plánu), 

ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 

PSČ: 130 00, IČ: 040 84 063, za následujících podmínek: 

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

komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jeho ochranného pásma dle 

příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

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

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 600 Kč navýšenou o daň z přidané 

hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

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

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

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

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

 

K bodu 12.12 Smlouva o náhradní výsadbě – ….. 

Schváleno usnesení č. 81007: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e   

uzavření Smlouvy o náhradní výsadbě mezi Statutárním městem Prostějov a ….. , za podmínek dle smlouvy 

uvedené v příloze písemného materiálu. 

 

K bodu 12.13 Odpis pohledávky za ….. 

Schváleno usnesení č. 81008: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

odpis pohledávky po lhůtě splatnosti spočívající v náhradě škody ve výši 1.857 Kč za …... 
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K bodu 12.14 Odpis pohledávky za společností ALDA-MONT s.r.o. 

Schváleno usnesení č. 81009: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

odpis pohledávky po lhůtě splatnosti spočívající v dlužném nájemném ve výši 4.600 Kč s příslušenstvím, smluvní 

pokutě ve výši 1.995,20 Kč a nákladech soudního řízení ve výši 1.000 Kč za společností ALDA-MONT s.r.o.,  

se sídlem Čechyně 170, Rousínov, PSČ: 683 01, IČ: 277 45 708. 

 

K bodu 12.15 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

Schváleno usnesení č. 81010: 

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 5137  1 0500119000000 15.718 

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; nový notebook pro Sport. areál E. Beneše 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003412 5171   0500119000000 15.718 

snížení pol. 5171 – opravy a udržování – Sport. areál E. Beneše 

 

K bodu 12.16 ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města 

Schváleno usnesení č. 81011: 

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 

00000000090 002219 5169   0900000900900 500.000 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb, komunikace  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000090 002219 5171   0900000900900 500.000 

snížení pol. 5171 – opravy a udržování, komunikace 

 

K bodu 13.1 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 738 na ul. Hacarova 2 

Schváleno usnesení č. 81012: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu garážového stání č. 738 o celkové rozloze 25,66 m2 v domě  na ul. Hacarova 4343/2 v 

Prostějově, č. par. 6020/159, 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. Hacarova 4343/2 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

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

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

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 

 

K bodu 13.2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 744 na ul. Kostelecká 17 

Schváleno usnesení č. 81013: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 744 o celkové rozloze 28,70 m2 na  Kostelecká 4165/17  

v Prostějově, č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek: 

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody) 

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou 

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod. 
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- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské 

nám. 176/8 v Prostějově. 

 

K bodu 13.3 Vyhlášení záměru pronájmu NP č. 716 na nám. T. G. Masaryka 22 

Schváleno usnesení č. 81014: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu nebytového prostoru č. 716 o celkové rozloze 28,91 m2 na  nám. T. G. Masaryka č. 199/22  

v Prostějově, č. par. 268/3, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek: 

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody) 

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou 

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

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

nám. 176/8 v Prostějově. 

 

K bodu 13.4 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 300 na Pernštýnském nám. 8 

Schváleno usnesení č. 81015: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 13.4 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 300 na Pernštýnském nám. 8 na příští schůzi rady. 

 

K bodu 14.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

Schváleno usnesení č. 81016: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

- byt o velikosti 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 4245/6, 796 04  Prostějov (s balkonem), č. par. 6078/12, k.ú. Prostějov,  

LV č. 10001 

….. 

- byt o velikosti 2+1 na ul. Kravařova 123/1, 796 01  Prostějov (bez balkonu), č. par. 166, k.ú. Prostějov,  

LV č. 10001 

…... 

 

K bodu 14.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Schváleno usnesení č. 81017: 

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 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 Polišenského 4380/1, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6020/171, k.ú. Prostějov,  

LV č. 10001 

…... 

 

K bodu 15. Různé: 

15.1 Plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2019 

Schváleno usnesení č. 81018: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2019 takto: 
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a) schůze rady:  

8. a 22. ledna 

5. února 

5. a 19. března  

2. a 16. dubna 

14. a 28. května 

25. června 

9. a 30. července 

27. srpna 

24. září 

8. a 22. října 

19. listopadu 

3. prosince;  

b) zasedání zastupitelstva:  

19. února 

30. dubna 

11. června 

10. září 

5. listopadu 

17. prosince. 

 

15. 2 Příprava 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 81019: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rámcový návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 4. 12. 2018  

od 10:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. František   J u r a       Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 13. 11. 2018 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


