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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

10:00 (zvukový záznam část 1) 

 

Předsedající Mgr. František Jura, primátor města Prostějova zahájil na základě § 

92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 2. zasedání Zastupitelstva města 

Prostějova, na kterém všechny srdečně přivítal. Vyzval přítomné, pokud tak 

neučinili, aby se podepsali do prezenčních listin a upozornil všechny přítomné, 

že ze zasedání zastupitelstva města je na webu vysílán přímý přenos. Po 

zajištění anonymizace bude záznam z jednání na webu archivován v souladu 

s jednacím řádem.  

 

Předsedající dále konstatoval, že zasedání bylo svoláno a informace o konání 

zasedání byla uveřejněna na úřední desce v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 

zákona o obecním zřízení. Podle presence bylo na zasedání z 35 členů 

zastupitelstva přítomno celkem 33 členů, takže podle § 92 odst. 3 zákona o 

obcích zastupitelstvo bylo schopno se usnášet a jednání mohlo být zahájeno. 

 

Ze zasedání se omluvila Ing. Naiclerová, MBA a z části jednání B. Sekaninová a 

Mgr. Ing. Matyášek. 

 

Předsedající upozornil přítomné, že podle § 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 

je k platnému hlasování a schválení třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 

členů zastupitelstva města, tj. vždy nejméně 18 hlasů pro a připomenul, že v 

případě možného střetu zájmů při projednávání některé záležitosti zařazené na 

program zasedání zastupitelstva je následující postup: pokud člen zastupitelstva 

neoznámil písemně před zahájením zasedání, že by se u něho mohlo jednat o možný 

střet zájmů, může tuto skutečnost sdělit i ústně před projednáváním příslušného 

bodu, resp. před tím, než učiní jakýkoliv úkon v rámci projednávání toho bodu, 

tj. před tím, než vystoupí v rozpravě nebo před zahájením hlasování. Dle 

jednacího řádu a v souladu se zákonem o obcích oznámení neomezuje právo člena 

zastupitelstva města hlasovat k projednávané věci. 

 

Zapisovatelkou ze zasedání byla jmenována Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru 

kancelář primátora a v souladu s čl. 8, odst. 2) jednacího řádu byli pověřeni 

ověřením zápisu MVDr. Zuzana Bartošová a Mgr. Petr Ošťádal. 

 

Předsedající dále sdělil, že zápis z 1. zasedání, které se konalo dne 30. října 

2018, byl po projednání a doplnění dle požadavku jednoho z ověřovatelů Mgr. Ing. 

Matyáška oběma ověřovateli podepsán ve lhůtě dané zákonem o obcích, k nahlédnutí 

byl uložen na magistrátu, uveřejněn na webu a nebyly k němu podány žádné 

připomínky. V souladu se zákonem o obcích a v dle čl. 8 odst. 5) jednacího řádu 

konstatoval, že zápis z 1. – ustavujícího – zasedání Zastupitelstva města 

Prostějova lze pokládat za schválený. 

 

 

K bodu  2. Slib nových členů Zastupitelstva města Prostějova 

10:07:52 (zvukový záznam část 1 – 00:05:45) 

 

Druhým bodem zasedání byl slib nových členů Zastupitelstva města Prostějova. Po 

rezignaci Ing. Jaroslava Faltýnka, kterou podal dne 30. října 2018 v průběhu 

ustavujícího zasedání, se stal novým členem Zastupitelstva města Prostějova 

Vojtěch Burda. Dne 12. listopadu 2018 byla na Magistrát města Prostějova 

doručena rezignace Ing. Radima Fialy a dnem 13. listopadu 2018 se stal novým 

členem Zastupitelstva města Prostějova Martin Křupka. 

 

Předsedající vyzval oba nové členy Zastupitelstva města Prostějova, aby složili 

slib a podepsali se do pamětní knihy. Vojtěch Burda a Martin Křupka složili slib 

člena Zastupitelstva města Prostějova do rukou Mgr. Františka Jury, primátora 

města Prostějova v souladu se zákonem o obcích. 
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Předsedající dále sdělil, že o slovo požádal poslanec Parlamentu České republiky 

Ing. Radim Fiala a předal mu slovo. 

 

Ing. Radim Fiala připomenul, že sice podal písemnou rezignaci, ale za slušné 

považuje, aby osobně svoji rezignaci vysvětlil. Po zralé úvaze se rozhodl vzdát 

mandátu zastupitele města Prostějova, protože by byl nerad, aby vznikly 

pochybnosti o zodpovědném vykonávání toho mandátu z jeho strany. Sdělil, že je 

v poslanecké sněmovně předsedou Hospodářského výboru, předsedou poslaneckého 

klubu poslanců SPD a má práce velmi mnoho. Jako poslanec byl vždy prostějovským 

patriotem, je podepsán např. pod návrhem, aby se Prostějov stal statutárním 

městem a sdělil, že i nadále bude spolupracovat bez ohledu na strany a 

stranickost. Nabídl pomoc všem ve prospěch města, poděkoval za spolupráci a 

primátorovi, radě a zastupitelstvu popřál, aby se práce pro město Prostějov 

dařila a všem pěkný adventní čas a krásné Vánoce. 

 

Přítomní ocenili vystoupení Ing. Radima Fialy potleskem. 

 

Mgr. Jura poděkoval Ing Fialovi za jeho vystoupení a za jeho práci pro město 

Prostějov a vyjádřil přesvědčení, že bude i nadále pokračovat tato spolupráce 

jako dosud. 

 
 

K bodu  3. Schválení programu 

10:13:31 (zvukový záznam část 1 – 00:11:40) 

 

Předsedající sdělil, že program 2. zasedání je uvedený na pozvánce, připomenul, 

že na ustavujícím zasedání avizoval svolání zasedání za účelem veřejného 

projednání rozpočtu města na rok 2019 a sdělil, že dodatečně po projednání 

v radě města zařadil na program ještě další organizační záležitosti. K návrhu 

programu nebyly vzneseny žádné připomínky a předsedající dal hlasovat o 

schválení programu, jak je uveden na pozvánce. 

 

Hlasování: 

10:14:15 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             

  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             
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  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 33 (94%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 2 

 

Schváleno usnesení č. 18228: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program svého 2. zasedání, konaného dne 4. 12. 2018 dle návrhu předloženého na 

pozvánce s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. 

 

 

P r o g r a m : 

 

1. Zahájení 

 

2. Slib nových členů Zastupitelstva města Prostějova 

 

3. Schválení programu 

 

4. Rozpočet města Prostějova pro rok 2019 

 

5. Svěření pravomoci v oblasti samostatné působnosti města náměstkovi primátora 

 

6. Doplňovací volba do Finančního výboru 

 

7. Zřízení Komise pro regeneraci městské památkové zóny a jmenování předsedy a 

členů komise 

 

8. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice 

 

9. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

 

10. Závěr 

 

 

Předsedající Mgr. Jura sdělil, že do rozpravy se přihlásili tito občané: 

…… k bodům 4, 7 a 9, …… k bodu 4, a …… k bodu 4. 

 

 

K bodu  4. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019 

10:14:54 (zvukový záznam část 1 – 00:13:00) 

(Pozn. zapisovatelky: S ohledem na následující rozpravu byla část zápisu o 

průběhu projednávání bodu č. 4 zpracována formou doslovného přepisu zvukového 

záznamu, přílohou zápisu je rovněž prezentace rozpočtu na DVD.) 

 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl Jura František, Mgr. 

 

Mgr. Jura: Písemný materiál jste obdrželi i pozměňovací návrh. Proběhla řada 

jednání o rozpočtu města Prostějova, bylo na stole několik variant našeho 
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rozpočtu. Finanční výbor projednal rozpočet a schválil ho. Návrh rozpočtu 

statutárního města pro rok 2019 byl projednán na schůzi Rady města Prostějova 

dne 13. 11. 2018 a usnesením číslo 8980 doporučen Zastupitelstvu města 

Prostějova ke schválení. Jak jsem již řekl, Finanční výbor zastupitelstva města 

ten návrh, který byl zveřejněn dle zákona 15 dní před svým projednáváním, 

jednohlasně schválil. Nyní dávám slovo Ing. Cardovi, vedoucímu odboru 

finančního, který nás provede prezentací návrhu rozpočtu statutárního města 

Prostějova na rok 2019. 

 

Ing. Radim Carda: Dovolím si na prezentaci prezentovat čísla návrhu rozpočtu, 

jak byly zveřejněny v souladu se zákonem o obcích 15 dnů před projednáváním. Jak 

řekl primátor, Rada města Prostějova asi 4 x projednávala jednotlivé verze 

rozpočtu s tím, že se pokaždé doplňoval na základě rozhodnutí rady, ať už se 

jednalo o dotace nebo rezervu rady a další co bylo potřeba řešit. Když to 

celkově doplníme a po zapracování všech požadavků rady, vzešel návrh rozpočtu 

města Prostějova na příští rok, který byl zveřejněn pro všechny občany města 

Prostějova, kde celkové daňové příjmy se očekávají ve výši cca 740 mil. Kč, 

nedaňové příjmy, tj. převážně nájemné z bytů a nebytových prostor, kde máme 125 

mil. Kč, kapitálové příjmy, tzn., většinou z prodeje majetku, máme 1 mil. Kč, 

kde většina majetku, kdy město uvažovalo o prodeji, již bylo prodáno. Aktuálně 

v příštím roce neuvažujeme ani o prodeji pozemků příp. budov, doposud nebylo 

rozhodnuto radou ani zastupitelstvem a je tam částka 1 mil. Kč. Poslední dotace, 

k nim se vrátím dál, kde jsme zapracovali do příjmů města, jaké dotace 

očekáváme, na které město Prostějov už má rozhodnutí, tzn., že jsou přiklepnuty 

poskytovatelem. Po zapracování všech akcí a požadavků nad index 1, ještě se 

vrátím k samotné fázi projednávání rozpočtu, kde každý odbor Magistrátu města 

Prostějova dostal nějaký koeficient jedna. Pololetí byla základna, a cokoliv 

vedoucí odborů chtěli nad to, museli žádat radu města a rada města projednala, 

my to nazýváme požadavky nad index jedna, kde vlastně byly schváleny a 

zapracovány požadavky odborů na příští rok. Většinou to bylo radou schváleno a 

doporučeno zastupitelstvu ke schválení. Po zapracování všech těchto čísel se 

vyhouply celkové neinvestiční výdaje města Prostějova pro příští rok na 762 mil. 

Kč. Potom máme opravy, kde Ing. Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic 

zpracoval návrh investic a oprav stavebního charakteru pro příští rok v částce 

68 500 tis. Kč. Po zapracování těch příjmů i výdajů proti sobě nám vzešla částka 

do rozpočtu města Prostějova na investiční akce, kde opět rada města doporučuje 

schválit soupis investičních akcí řádově celkem přes půl miliardy korun podle 

jednotlivých akcí. Pochopitelně bez úvěru to město není schopno zafinancovat 

v takové částce. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit 175,6 mil. Kč na 

stavební investice a co požadují jednotlivé odbory také investice na obměnu 

majetku, převážně je to určeno v částce 20 mil. Kč. Když čísla dáte 

„doprotivky“, tak vzejde to, že je potřeba. Rozpočet, jak je navržen, je mírně 

deficitní, tzn., že vidíte dole, 26,5 mil. Kč je potřeba dokrýt z rezerv města, 

tzn., aktuálně na rezervách města máme dostatek finančních prostředků, aktuálně 

kolem 50 mil. Kč. Budete projednávat materiál další, kde budeme navyšovat 

přeplňované příjmy města Prostějova a budeme vracet finanční prostředky do 

rezerv města, aktuálně na konci tohoto roku tam bude cca 50 mil. Kč. Z této 

částky dokryjeme schodek rozpočtu, jak je navrhován pro příští rok. Nyní stručně 

odprezentuji přehled, jak se rozpočet skládá. Zmíním daňové příjmy skoro 740 

mil. Kč, pro názornost tvoří 74 % rozpočtu města Prostějova v příjmové stránce, 

DPH skoro 300 mil. Kč, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 151 mil. 

Kč, právnické osoby 130 mil. Kč, příjem za hazardní hry plánujeme ve výši 48,4 

mil. Kč pro příští rok. Je to dlouhodobě stejná částka, nicméně už v tomto roce 

máme signály, že po schválení zákona o hazardních hrách, postupně ty příjmy 

nejsou v takovém objemu. Vypadá to, že tento rok to bude 43 mil. Kč, tzn., že 

tento rok pravděpodobně tu částku nenaplníme. Nicméně není úplně zřejmé, jak se 

to bude vyvíjet dál, čili proto jsem navrhl v příštím roce stejnou částku jako 

v tomto roce, nicméně je možné, že jak je navržena, že nebude plněna. Daň 

z nemovitých věcí máme stanovenou naší vyhláškou, poplatky správní, poplatek za 

odpady, jenom zmiňuji pro názornost, ať máte představu, kolik město v příjmech 

vybere např. za odpady, tj. 23,5 mil. Kč vybereme od občanů za odpady, naopak 
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odpady nás stojí 44 mil. Kč, tzn., že 20 mil. Kč doplácí město Prostějov na 

komunální odpad. Tady je to jenom pro názornost, ať si uděláte představu, kolik 

příjmy tvoří z celku, když se podíváte DPH je skoro třetina, daň z příjmu 

fyzických osob a právnických osob druhá třetina a třetinu pak tvoří správní 

poplatky a daň z hazardních her, apod., což je ta poslední část rozpočtu. Tady 

je srovnání příjmů v letech, vidíte, že ekonomika jede, jak to sledujete i 

v mediálních zprávách. Když to shrnu, tak každý rok naskakuje 50 mil. Kč do 

příjmů města, jak ten graf je znázorněn. V tomto roce to vypadá, že opět budeme 

o 50 mil. Kč přeplňovat příjmy a na další rok, pokud všechno pojede, jak se to 

jeví, i v příštím roce, bychom podle predikcí měli o dalších 50 mil. Kč 

přeplňovat příjmy z tohoto roku. Nicméně my jsme zapracovali pouze 20 mil. Kč, 

protože jsou signály na ochlazování ekonomiky, takže raději jsme se drželi 

střídměji a nedávali jsme tam celých 50 mil. Kč do příjmů, kdyby se cokoliv 

stalo, ať město Prostějov je schopno se s příp. výpadkem daňových příjmů 

vypořádat. Nedaňové příjmy, tam to je převážně pronájem nemovitých věcí, kde 

z té částky tvoří 12,5 % příjmů města, kde je 51 mil. Kč, jsou převážně z bytů a 

nebytových prostor, čili tam základ tvoří nájem z bytů a nebytových prostor, pak 

tam jsou ostatní příjmy, např. z reklam, pronájmy, podstatný je pronájem 

majetku, to tady padlo, je tam FCC a Lesy města Prostějova, kde pro příští rok 

plánujeme nájemné od lesů 2,42 mil. Kč a 500 tis. Kč od FCC. Možná ještě zmíním 

opět, že jsou tam příjmy z podílů na dividenda, je tam 2,5 mil. Kč, kde dva 

miliony většinou dostáváme od FCC a půl milionu jsou podíly z FTL, kde město 

Prostějov má 10% podíl, tak je tam plánováno na dividendách z těchto dvou 

společností. Pro srovnání daňové příjmy opět v letech, sami vidíte, že postupně 

klesají, jak vlastně se vyvíjí situace, tak máme to číslo v letech znázorněno. 

Kapitálové příjmy, to už jsem zmiňoval, opravdu to je desetinka procenta, kde 

očekáváme příjem menší z prodeje pozemků, čili už tam není skoro nic. Vracíme se 

k dotacím, které také tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu, kde máte 13 %, pro 

příští rok máme plánováno podle predikcí na přenesený výkon státní správy, což 

jsou odbory magistrátu, které se na příjmech podílí a stát posílá skoro 60 mil. 

Kč a potom jsou tam čtyři akce, kde už je rozhodnuto, že v příštím roce město 

Prostějov tyto částky obdrží, tzn., když to shrnu, tak tam je základní škola 

Železného 15 mil. Kč, na obnovu Národního domu má přijít větší částka, nicméně 

pro jistotu jsme tam dali menší částku 28 mil. Kč, počítáme v příštím roce 

s dotací na Národní dům, 25 mil. Kč je na Floriánské náměstí, které v rozpočtu 

města Prostějova na příští rok a poslední je tam částka na rekonstrukci Domu 

dětí a mládeže. Tady je srovnání z roku na rok, příjmy dle jednotlivých kapitol 

magistrátu, jak je vidět, jenom zmíním pár největších, když se podíváte občanské 

záležitosti, to jsou příjmy z poplatků za pasy, občanské průkazy apod., kde je 

skoro 10 mil. Kč, školství a kultura, tam je příjem z odpisů, co vlastně nám 

vrací zpátky z odpisů budov do příjmů města, potom doprava, kde tvoří podstatnou 

část na odboru dopravy nárůst s tím, že 12 mil. Kč jsou správní poplatky a 5 

mil. Kč nově se zavedlo zpoplatnění vjezdu autobusů na nádraží a v těch příjmech 

jsou naskočeny z roku na rok u dopravy, kde asi 5,5 mil. Kč město Prostějov na 

základě uzavřených smluv bude inkasovat za nájem autobusového nádraží. Posuneme 

se dále, kde je kapitola 50, to jsou příjmy z pozemků a dalších nemovitostí, 

níže Finanční odbor tvoří největší část, kde jsou to daňové příjmy, což tvoří 

základ, dejme tomu 70 % příjmů rozpočtu města a úplně poslední je správa a 

údržba majetku města, kde je 50 mil. Kč za nájemné z bytů a nebytových prostor. 

Tolik příjmová stránka, pro názornost, když se podíváte tak daně sdílené, co 

město inkasuje je modrý koláč, kde je to podstatná část rozpočtu města 

Prostějova a opravdu jsme propojeni s tím, jak se ekonomice daří, protože 

v momentě, kdy by ekonomika padla dolů, tak modrý koláč se zmenší a bude potom 

město Prostějov řešit otázku dofinancování akcí, které jsou schválené pro příští 

rok, pokud by se něco stalo v praxi. Tady zmiňuji běžné výdaje, které tvoří 80 % 

rozpočtu města, kde zmiňuji výdaje na opravu a udržování, jak byly navrženy 

v rozpočtu ke schválení 68,5 mil. Kč, pak tam máme další běžné výdaje 

jednotlivých kapitol magistrátu 321 mil. Kč, platy tvoří podstatnou část 226 

mil. Kč, to nejsou platy pouze magistrátu, ale i městské policie, dobrovolných 

hasičů, co město financuje, tak ta částka je tam zmíněná. Pak se dostáváme na 

transfery neinvestiční, kde je tam opět přes 50.000.000 Kč, kde město Prostějov 
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financuje, jak lázně, tak v této položce jsou zahrnut zimní stadion, kde je 5 

mil. Kč, pak je tam KaSC, kde dofinancováváme ztrátu z provozu, pak je tam 

dopravní obslužnost, kde pro příští rok máme v návrhu rozpočtu 28,5 mil. Kč na 

dofinancování MHD s tím, že tam je i platba DPH, co město prostě odvádí, pro 

příští rok máme v rozpočtu částku 10.000.000 Kč. Pak tam jsou příspěvky 

organizacím zřízeným městem, kde máme 86,5 mil. Kč. V této částce jsou obsaženy, 

jak základní, tak mateřské školy plus kulturní organizace kino Metro, knihovna. 

Poslední v těch běžných výdajích zmiňuji výdaje neinvestiční 72 000 000 Kč, kde 

jsou dotace, kde pro příští rok máme navrženy dotace 24,5 mil. Kč, v tom jsou 

komise a veškeré ostatní dotace v jednom balíku, který je připraven u Finančního 

odboru ke schválení a přerozdělování na jednotlivé kapitoly, které podle 

kompetencí schvaluje buď rada nebo zastupitelstvo. Pak je tam rezerva rady, 

která byla pro příští rok navýšena z částky 30 000 000 Kč na 40 000 000 Kč, pak 

je tam rezerva na havarijní události, kde město Prostějov má rezervu, cokoliv by 

se přihodilo, v částce ve výši 2,5 mil. Kč. Poslední podstatné, co zmiňuji, tak 

jsou osadní výbory, kde na základě rozhodnutí Rady města Prostějova navyšujeme 

částku z 1 mil. Kč na 1,250 mil. Kč s tím, že každý osadní výbor pro příští rok 

bude mít k návrhu rady příp. zastupitelstva tuto částku k přerozdělení na akce, 

které potom s občany města osadní výbor si vykomunikuje vzájemně. Tato částka 

bude navržená pro příští rok do orgánů města k rozdělení, čili celkem to dělá 

3,75 mil. Kč pro osadní výbory k přerozdělení na akce, které doporučí potom 

schválit radě nebo zastupitelstvu. Tady je opět jenom vzorek pro názornost, ty 

neinvestiční výdaje, čtvrtina je činnost místní správy, to se týká provozu 

magistrátu, kde jsou to odbory jako IT, tak správa a zabezpečení, vidíte, že to 

tvoří zhruba čtvrtinu, pak je otázka bydlení, co se převádí, buď financujeme 

z oprav do bydlení převážně, pardon to jsem zapomněl zmínit, rada města 

rozhodla, že 70 % odpisů se bude vracet zpátky do oprav, tzn., že pro příští rok 

máme na kapitole 20 u školství navrženou ke schválení částku 9,6 milionu korun 

do oprav školských zařízení a u domovní správy se bavíme o 27 milionech korun 

navržených ke schválení do oprav bytů a nebytových prostor v majetku města 

Prostějova. Tady to je podle oblastí a je vidět, že do ochrany životního 

prostředí, to je ten zelený koláč, město dává 10%, dopravy 9 %, jenom pro 

názornost lze vidět, když do dáte do odvětví, jek je rozpočet postaven podle 

jednotlivých odvětví, oddílů a paragrafů. Když to převedu podle zákona o 

rozpočtové skladbě, tak vlastně podle oblastí ty jednotlivé oddíly a paragrafy, 

když dáme dohromady, tak to vytvoří takový přehled podle oblastí, kam do 

rozpočtu město Prostějov dává finanční prostředky. Jak jsem řekl a jak bylo 

vidět, že nám roste i příjmová stránka rozpočtu, tak bohužel nám roste i 

výdajová stránka rozpočtu. Sami vidíte vlastně postupně ten trend, jak byl u 

příjmů, tak je i u výdajů. S tím, jak město Prostějov má finance na příjmové 

stránce, tak je naopak vydává i na výdajové stránce rozpočtu. Pro srovnání opět 

v letech, tady máte ty výdaje podle kapitol. Postupně se jenom zmíním, tam, kde 

jsou nějaké menší nárůsty, tak se bavíme o tom, že opravdu tam už je zapracován 

ten index nad 1,00. Když to vezmu z vrchu, třeba správa a zabezpečení, což je 

provoz magistrátu, tak tam máme 3.000.000 Kč, kdy máme v plánu upgradovat 

zabezpečení magistrátu, hlavně vstupy do magistrátu a podobně. Pak se posouváme 

dále, Městská policie, rovněž je tam nárůst, protože počítáme s pětiprocentním 

nárůstem. Vláda ČR schválila pětiprocentní nárůst mezd, čili u Městské policie 

je to zapracováno už přímo v rozpočtu města a kalkulováno, to samé je u 

Magistrátu města Prostějova. Také kalkulujeme s pětiprocentním nárůstem mezd pro 

úředníky magistrátu, jinak potom se posuneme níže, ty částky vidíte, že u těch 

odboru jsou obdobné, kde se snažíme ten koeficient jedna držet a ty nárůsty jsou 

tam jenom, kde to rada města opravdu posvětila s tím, že to brala jako logické 

zdůvodnění jednotlivých kapitol, že ten nárůst tam je daný tak, že se zdůvodnil 

a rada vzala ten názor v potaz. Tady znovu jsou podle jednotlivých kapitol běžné 

výdaje v milionech, kde opět pro názornost je tady srovnání podle oblastí, když 

se podíváme, tak je vidět, že to je domovní správa a FCC, tyto dvě společnosti, 

kde opravdu tam ten koláč tvoří zhruba přes 200 000 000 Kč část rozpočtu města, 

druhých 200 000 000 Kč, to už tady padlo, to jsou ty platy, čili tady ty dvě 

položky tvoří polovinu toho grafu, jak je vidět. Pak je tam školství, dotace 

plus další oblasti, které tam jsou vidět, doprava a další vlastně po tu zelenou 
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část, to jsou podstatné části, které signalizují běžné výdaje města Prostějova, 

kam je město směřuje. Investiční výdaje se snažíme držet okolo 20 %, tady opět 

sice je to necelých 20 %, ale je tam 19 % výdajů do příštího roku s tím, že 

stavební investice tvoří 175,6 mil. Kč, jak jsou navrhovány a pak tam jsou podle 

jednotlivých kapitol, co jejich vedoucí žádali, tak je tam zhruba dalších 

20.000.000 Kč ostatních investic, opět dle odvětví. Když jsme to dali dohromady 

podle toho, kam odbor rozvoje a investic směřuje ty částky, tady se podíváte 

opět podle těch odvětví, tak vidíte, že největší část investic je doprava, tzn. 

komunikace, tam jde největší část investic města Prostějova. Pak tam máte 

činnost místní správy, což jsou jakoby většinou budovy, máme představu pro 

příští rok financovat opravu budovy za radnicí, ať ukončíme a vlastně skloubíme 

celý objekt magistrátu dohromady a vidíte i školství a vzdělávání tam tvoří 

10 %, co vlastně město Prostějov investuje v příštím roce, tělovýchova a další, 

je to kultura, je to vlastně podle procent část toho rozpočtu investic na příští 

rok. Pro názornost těch 20 000 000 Kč, které odbory požadují, kancelář primátora 

200 000 Kč, to je tam pro umělecká díla každoročně, jak město nakupuje umělecká 

díla, čili pro příští rok je tam vyčleněno 200 000 Kč, následně je tam správa a 

zabezpečení, což je provoz magistrátu, kde z té částky 4,7 milionu korun je 

částka 3.000.000 Kč určena na zabezpečení. Dále je krizové řízení, kde město 

Prostějov má v plánu se spolupodílet na nákupu hasičského vozidla, Olomoucký 

kraj přispěje kolem půl milionu korun dotací, město Prostějov také zhruba půl 

milionem korun. Uvažovalo se, že by se do SDH Krasice v příštím roce, pokud to 

všechno dopadne dobře, pořídilo ne nové, ale už mírně jeté hasičské vozidlo. 

Městská policie, tam jsou požadavky na sítě apgrady, telefonní ústředna, máte to 

vlastně v příloze k rozpočtu, je to tam uvedeno, informační technologie, to se 

týká rovněž magistrátu, to jsou většinou obměny serverů a podobně. Správa 

nakládání s majetkem města, to jsou většinou požadavky, co tam měla domovní 

správa na dovybavení, ať už traktůrek pro koupaliště Vrahovice, pak jde o 

čištění bazénů, stroje a podobně, v přehledu toho rozpočtu je to zmíněno, Územní 

plánování a památková péče, tam dává odbor územního plánování požadavek do 

investic 3.000.000 Kč na urbanistickou studii centra města. Tady je srovnání 

opět v letech, kde vidíte, že od roku 2016 postupně to narůstá, v tomto roce byl 

předpoklad upraveného rozpočtu někde 430 – 450 mil. Kč, takže uvidíme na konci 

roku, až se uzavře kalendářní rok, kolik z té částky město Prostějov bylo 

schopno prostavět. Kdybychom dokázali, dejme tomu, 400 000 000 Kč, tak sami 

vidíte, kde vlastně tento rok ten růžový graf vlastně bude sahat v tomto roce, 

až to dáme v příštím roce do protivky v časovém výhledu. Tolik z mé strany 

komentář k rozpočtu, pochopitelně já a kolegyně Ptáčková i jednotliví vedoucí 

odborů jsme připraveni odpovídat na vaše otázky k rozpočtu na příští rok. 

 

Mgr. Jura: Děkuji za prezentaci. K návrhu rozpočtu, jak byl schválen radou a v 

souladu se zákonem o obcích 15 dní před projednávání vyvěšen na webu města 

Prostějova, tak od té doby jsem absolvoval několik schůzek s předsedy 

zastupitelských klubů všech stran. V této chvíli bych nerad říkal opozice, 

koalice, myslím, že tento dokument je tak důležitý, že záměrně říkám s předsedy 

zastupitelských klubů všech stran. Měli jsme s některými dvě, s některými tři 

jednání. Projednávali jsme spoustu připomínek a já tedy v tuto chvíli, než 

zahájím rozpravu, tak si dovolím předložit pozměňovací návrh k rozpočtu, jak 

jsem jej projednal se všemi předsedy zastupitelských klubů. Navrhuji tyto změny 

v návrhu rozpočtu pro rok 2019, a to zařazení další 16 investičních akcí a oprav 

stavební povahy do návrhu rozpočtu v celkové částce 11.260.000 Kč. To usnesení 

bude mít bod 2, a to znamená zapojení prostředků rezerv města, fond rezerv a 

rozvoje na financování těchto akcí v celkové této částce, kterou jsem zmiňoval, 

tzn. 11 260 000 Kč. Nyní, prosím, už to máme (k textu uvedenému na plátně), to 

jsou ty změny, které budu navrhovat. Jedná se o investiční akce, těch je celkem 

6, dále oprava a údržba stavební povahy, jsou to jenom opravy mateřských škol a 

základních škol našeho města, které jsou samozřejmě v našem majetku. Máme tedy 

promítnuty na plátně tyto změny, nyní zahájím diskusi a jako první k diskusi 

budou přivoláni občané města. Jako první se přihlásil …... 
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……, občan, přihlášený do rozpravy: Všem jsem to poslal do e-mailu, a přednesu to 

trochu jinak, protože já tady přednáším o Prostějovu olympijském, už jsem tady 

párkrát vystupoval a ono, když vystupuje občan tady, tak to už je trochu hrabání 

se v … a to není příjemné myslím pro nikoho. Je to o té komunikaci, já přečtu 

pro úsměv kousek z Bible 1. Korintským 4.7: „Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co 

bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl 

dostal?“ To říkám, všichni jsme se narodili s holým zadkem, tak nejsou to ani 

moje peníze ani primátorovy, nikoho z vás, snažíme se to tady nějak optimálně 

vymyslet a nevím v jakém stavu je ten Prostějov olympijský teď, ale mám tam 

jednu nejasnost stran těch úroků, protože ta půjčka byla uzavřena ústně a je to 

právnicky složitý případ a nějak jsem si to spočítal, že když po deseti letech 

někdo přijde a že chce ty úroky a nebude o tom záznam, tak má právo na 22 mil. 

Kč, takže to je nepříjemné a je potřeba opravdu tu půjčku nebo co to vlastně je 

vyřešit. Samozřejmě mě mrzí, že nebyl seminář, tak mi ty transfery nejsou jasné, 

nebo dotace, tak to snad vyřešíme bokem, akorát opravdu ta komunikace byla dost 

těžká, tak jako jednu nepříjemnou věc, protože jsem na tom ztratil dva dny a 

nějaké informace jsem doloval od bývalého zastupitelstva těžko, takže říkám, za 

ty dva dny a že to nebylo jediné, obracím se tedy prostřednictvím primátora na 

paní náměstkyni Raškovou, aby se za toto jednání omluvila, myslím tím, informace 

nebo vysvětlila, proč se omlouvat nehodlá. Tolik k tomu, jestli si ……. mimo 

mikrofon, byl bych rád …… mimo mikrofon. 

 

Mgr. Jura: Paní náměstkyně byla jste prostřednictvím mé osoby oslovena, tak 

prosím. 

 

RNDr. Rašková: Naprosto nevidím důvod, za co bych se měla omlouvat. Veškeré 

informace, které jsem měla, jsem Vám vždycky řekla. 

 

Mgr. Jura: Budu reagovat na ……. Rozumím Vaší citaci verše Korinstského, já jsem 

se snažil a udělal jsem pro to všechno. Myslím, že jsem na 99 % dotazů a 

připomínek, které jsem dostal od té doby, co bylo první zasedání zastupitelstva 

doteď, odpověděl samozřejmě buď já nebo můj odbor nebo náměstci, kteří tyto 

dotazy mají v gesci. Za tím si stojím. Vám jsem řekl na osobní schůzce, že Vás 

budu informovat o olympijském centru po naší schůzce, to jsem řekl a nesplnil 

jsem to, protože jsem ty informace ještě neměl. Jednání se odložilo a bylo až 

později. Není to žádná omluva, ve víru těch událostí a těch mých povinností, ale 

já jsem něco předpokládal a tohle úplně přesně nesplnil. Nemám s tím problém to 

zde přiznat, samozřejmě jsem Vám řekl, že u mě máte kdykoliv dveře otevřené, a 

to platí stále. Na jednu stranu si umím představit, že se to snažím pochopit, na 

druhou stranu mě to mrzí, protože jsme to jednání spolu měli konstruktivní, 

myslím, a na spoustu věcí jsem Vám odpověděl. K tomuto dotazu. Samozřejmě 

částečně se může zdát, že se jedná o rozpočet, ale Vy jste ještě dneska tento 

svůj dotaz vznesl nebo respektive poslal někdy o čtvrt na devět, nebo možná i o 

čtvrt na deset, ani nevím, kdy. Tak to si myslím, že také není dobře, že my jsme 

nastavili svoji komunikaci jinak, z obou stran. K olympijskému centru je pouze 

jednoznačná odpověď. My jsme ji tady sdělovali několikrát i v průběhu minulého 

zastupitelstva. Půjčka řešila povinné předfinancování projektu ze strany 

příjemce. Padlo tady několikrát a to si pamatuji a říkala to i bývala paní 

primátorka Dr. Rašková, že půjčka je řešena ústně, bezúročně, bez časového 

omezení. A to platí. Takže Vaše predikce toho, že se může stát, že budeme platit 

úroky ve výši 22 000 000 Kč, nevím kdy a za co, a jak, není pravdivá. Půjčka je 

bezúročná, a bez časového omezení. Takže, to je toliko tedy k Vašemu vystoupení 

v diskusi. Dále se přihlásil do diskuse občan ……, máte, prosím, slovo. 

 

……, občan přihlášený do rozpravy: Já mám několik drobností k rozpočtu. Začnu 

začátkem, sám jsem vyslechl prezentaci, nicméně hned k tomu začátku mám nějaké, 

nechci říkat pochybnosti, ale řeknu názor a rád bych nějakou reakci. Zaznělo 

tady ekonomická prosperita, rozpočet, příjem cca miliarda a výdaje prostě jsou 

schodkové. Já jsem tam viděl 37 milionů, teď zaznělo 26, je tady nějaké 

navýšení, zkrátka se chci zeptat, je to už několik let, protože jsem tady byl i 

před rokem, schodkový. Pak se v radničních listech nebo v jiném médiu dozvím, že 
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potom to skončilo plusem, dokonce, že máme teda rating AAA a teď se v tom úplně 

neorientuju, tzn., mám potom pocit, že když se to navrhne deficitní, potom to 

skončí v plusu, tak se pak asi něco neudělá, protože určitě se třeba nešetří na 

platech nebo na úklidu města nebo na něčem, tak tady na toto bych měl první 

takovou podotázku. Jestli můžu, já bych měl vždycky tři nebo čtyři okruhy, tak 

jestli můžu krátkou odpověď. 

 

Ing. Carda: Co říká …… , tak ta druhá částka, kterou zmiňuje, tak je po 

zapracování připomínek, tzn., že tam jsou dvě verze návrhu rozpočtu. Pokud ty 

připomínky byly promítnuty, tak z těch 26, protože sami jste viděli, že v částce 

11,260 mil. Kč jsou zapracovány připomínky, tzn., pokud budou zapracovány, tak 

deficit města na příští rok, nebude 26 mil. Kč ale 37 mil. Kč, o kterých 

hovoříte Vy, které bude město Prostějov dofinancovávat z vlastních zdrojů. Ty 

vlastní zdroje, teď odpovím na tu Vaši otázku, jelikož koncem roku nejsme 

schopni odhadnout, kde dejme tomu kolega Zajíček, tj. stavaři, teď je gró 

financující stavebních akcí, kde všechny firmy se to snaží nacpat do prosince, 

listopad, prosinec, tak opravdu teď nejsme schopni říci a predikovat, kolik 

kolega Zajíček nedočerpá, kolik vrátí do rozpočtu. Bylo by to vaření z vody, 

počítat do rezerv města s nějakou částkou, čili ten trend je obecně tak 

nastaven, že opravdu schvalujeme rozpočet jako deficitní. Pokud se to podaří, 

protože už teď jsou indicie, že přeplníme příjmy města ne o 35 mil. Kč, to budu 

dávat na prosincové další jednání, ale o 50 mil. Kč. Jestli to tak bude, tak 

znovu tyto všechny částky potom zlepšují výsledek hospodaření města Prostějova. 

Dokud není prosinec uzavřený, já nemohu dát do rozpočtu, že přeplním daň o 50 

mil. Kč, když finanční prostředky ještě nepřišly a nejsem si tím jistý. 

 

……, občan přihlášený do rozpravy: Já bych vám poděkoval jenom, a to už je 

opravdu jenom taková přímluva, abych se pak je to asi už možná slovíčkaření, ať 

se to třeba jmenuje, bojím se toho slova, ale řeknu ho, kvalifikovaný odhad, 

protože pak vlastně se ta konkrétní čísla vždycky říkají zpětně v závěrečném 

účtu. To jenom taková poznámka. Pak bych měl takovou jako prosbu jenom v 

podstatě v této fázi obecně technickou, jestli by šlo, vím, že to ani není 

nemůže se udělat účetně, a byť jako nejsem účetní a jestli by šlo oddělit nějak 

jako pro občany zvýraznit, které jsou ty peníze dotační, tzn. které jsou, když 

to řeknu mými slovy jako bonus, dotace prostě se nevyřizují pokaždé na všechno 

každý rok, když se třeba ekonomice dařit nebude, tak nemusí být do konce třeba 

vůbec, tzn. aby to bylo opravdu zvýrazněné ano toto je dotace tím jsme si prostě 

všichni v tom roce nebo za to období přilepšili. To je jeden dotaz nebo návrh 

nebo prosba, další dotaz je samozřejmě, co jsem do toho trochu pronikl tak jsem 

pochopil, že město Prostějov je město nebo obec nebo magistrát s rozšířenou 

působností, takže tady řada úředníků, poměrně hodně, které jsme tady museli mít, 

protože dělají prostě pro naše sousedy, ale zase mám prosbu, aby to z toho 

prostě bylo patrné, tzn. to co, jako bych řekl protéká, co na nás nesouvisí, aby 

bylo toto jsou úřednici, já vím, že městští já to teď řeknu pracovně státní, na 

to dostáváme prostě peníze, tzn. to přes nás jenom přeteče, toto jsou úřednici 

nebo já nevím Městská policie, hasiči a tak naši a o ty se prostě staráme a 

financujeme my, tzn. to je i další podotázka, jak jste tady říkal, že prostě se 

tam počítá s nějakým pětiprocentním navýšením, ano, ale aby bylo i odděleno, že 

pak by to měl i v podstatě stát, protože jestli na ty úředníky dostáváme 

příspěvky, tak to navýšení pakliže schválila vláda, tak by ty příspěvky 

konkrétně těch 5 % na svoji část úředníků měla dát vláda. 

 

Ing. Carda: Máte pravdu, dotace nejsou přímo uvedeny v návrhu rozpočtu. Nicméně 

v prezentaci byly vidět dotace, které město Prostějov dostává, ať už od státu, 

nebo požádalo v rámci různých poskytovatelů o dotaci na různé činnosti. Když to 

shrnu, já to tady mám poznačeno, v příštím roce do rozpočtu zapracujeme, aby to 

bylo vidět, ten příjem dotační, jak jsem měl tu prezentaci, tak to přenesme do 

rozpočtu, aby to bylo v tom rozpočtu znázorněno a vidět. Ale možná v tom provozu 

nafinancuju, ano opravdu je tam nárůst pětiprocentní. V příštím roce stát počítá 

i s nárůstem příspěvku na výkon státní správy, tomu se říká přenesený výkon 

státní správy, kdy město Prostějov dejme tomu v oblasti životního prostředí, 
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stavebního úřadu a dalších, dělá tzv. činnosti přenesené státní správy ve 

správním obvodu. Město Prostějov má správní obvod 75 000 obyvatel, takže vlastně 

na to dává část rozpočtu stát, bylo vidět v té prezentaci pro příští rok je to 

cca 60.000.000 Kč. Když k tomu dám, že ještě v průběhu roku potom dostáváme na 

Odbor sociálních věcí kolem 10 mil. Kč, tzn., že mohu takto říci, že 

70.000.000 Kč ročně dostává Magistrát města Prostějova nebo město Prostějov na 

dofinancování přeneseného výkonu státní správy.  

 

……, občan přihlášený do rozpravy: Já bych poděkoval, nechci to jako z pohledu 

občana rozviřovat, takže je to tak, jak jste odpověděl, 70 000 000 Kč dostaneme, 

jako bych řekl lidově od státu v přeneseném výkonu a 200 tuším 20, nebo jak to 

tam bylo, vlastně ty úředníci nebo celé to stojí, takže z městských peněz se 

teda doplácí nějakých 150 mil. Kč, odhadem. 

 

Ing. Carda: To tak není. V těch 224 mil. Kč mzdových výdajů je všechno, tzn., 

tam je Městská policie a další, na kterou se nedostává, je to tam vlastně 

zmíněno, ano opravdu to jsou věčné diskuse. Kdo z členů rady nebo zastupitelstva 

se pohybuje kolem ministerstev, tak ví, že je věčná diskuse o tom, co města jako 

my, pověřené trojky, jak se to obecně říká, co města vlastně musí dofinancovávat 

ze svých vlastních rozpočtů na ten přenesený výkon státní správy a je to věčná 

debata. Stát zatím odmítá 100 % financovat přenesený výkon státní správy. Město, 

dejme tomu, když to shrnu obecně, ta čísla většinou jsou, že 80 % dostáváme od 

státu a 20 %, a to je vždycky debata, to se tak různě mění, 20 % dofinancovává 

město Prostějov ze svého rozpočtu. Tak to ale není jenom u nás, tak to je 

bohužel u všech měst, a je to věčná diskuse. Vidíte i v televizi, kdekoliv, kde 

města chtějí po státu stoprocentně platit činnosti, které za ten stát dělají, 

nicméně doposud se tak v praxi nestalo. 

 

……, občan přihlášený do rozpravy: Já bych jenom poděkoval, protože takhle mě to 

stačilo, opravdu hned. Ale víme, že něco prostě dofinancováváme a děláme to s 

plným, jako bych řekl vědomím. Potom bych měl už další konkrétní věci. Bylo by 

toho víc, ale opravdu se budu snažit krátce. K investicím a řeknu teď, konkrétně 

tam toho bylo v minulosti děláno a je tam toho navrhováno i teďka dál, ale řeknu 

trošku, co tam je rozjeto. A to je teda ten komunitní dům Sušilova. Jestli jsem 

si to správně o tom všechno zjistil, tak tady bylo prezentováno, že na to byla 

plánována nějaká dotace, pokud vím, tak dotace nevznikla, jezdím kolem toho 

skoro denně, moje pocity, jestli to říkám teďka správně, tak 24 bytů tam vzniklo 

pro seniory, 40, omlouvám se …… to říkám úplně přesně, 43 m² a náklady cca 

80 000 000 Kč, a to právě ono, ty náklady to je otázka, protože teď jsem se tam 

ještě do toho díval, rozpočtu zběžně, že tam ještě je nějaká komunikace a další 

věci, takže ten účet asi ještě není úplně známý, ale co už asi trošku známé je, 

tak město pro seniory nebo nějak taková prostě pomoc, postavilo dvoupokojový 

byty za 3,7 milionu, teď to říkám cca, ale prostě je to tak. Když si prostě 

otevřu realitní noviny jakékoliv a teď jsou ty byty nahoře, tzn., se bavím o 

tržních cenách, tak koupím prostě 55 m byt do dvou milionů hravě. 

 

Mgr. Jura: ……, já se omlouvám, že Vám skáču do řeči, já rozumím, že tam budou 

nějaké financující operace ještě na dostavbu, a proto o tom mluvíte, protože to 

souvisí s rozpočtem na rok 2019. Je to tak? Pochopil jsem to dobře? (……: Ano.) 

Ale Vy tady komentujete, prosím, to, co už se stalo a to už jsme tady probírali 

několikrát, jestli máme byt takový nebo větší nebo menší. Já bych si dovolil Vás 

požádat, abyste tedy Vaše připomínky přednášel k rozpočtu na příští rok, tzn. na 

rok 2019. 

 

……, občan přihlášený do rozpravy: Děkuji za připomínku, já jsem to chtěl jenom 

velice rychle zopakovat, že se tam nějaké věci dofinancovávají, tzn., jak přesně 

říkáte je to ještě v roce 2019, nicméně jsem si tady dovolil shrnout ten 

výsledek a navázat na to, že v rozpočtu v roce 2019 pokud jsem to tam správně 

viděl je v návrhu, byť teda v projektové dokumentaci už na to upozorňuji na 

začátku Holandská a jestli to řeknu správně Šárka ten parlament. Moje dotazy teď 

jsou toliko, abychom nechci říkat detaily, ale aby tam byl prostě ten směr a 



Strana 12 z 51 

 

nestalo se to, co se tady bohužel, kolikrát v minulosti stalo, že se teď 

odsouhlasí něco takového univerzálního, projektová dokumentace se to tam jmenuje 

a nějaký směr a pak už to prostě chytne nějaký jiný vlak a výsledek prostě bude, 

řeknu druhá Sušilova, tzn. buď pro mladé nebo pro seniory nebo nevím jak, ale 

prostě předražené bydlení. Tak to byl můj dotaz k rozpočtu roku 2019 k 

investičním akcím.  

 

Mgr. Jura: Nechci Vás omezovat, jenom poznámka k tomu, co jste řekl. Zcela 

určitě děkujeme za Vaše připomínky a nebojte se, určitě jsme si toho vědomi. 

 

……, občan přihlášený do rozpravy: Poslední, to je vlastně ta sama připomínka, 

chtěl bych jako za sebe, ale i v podstatě za kamarády poděkovat, že tam je 

nějaký směr rozšíření plaveckého bazénu nebo lázní, mnohokrát se to tady 

komentovalo a řešilo, atd. Zase je ta moje připomínka teď to tam zní taková 

projektová dokumentace, ale celá ta akce prostě samozřejmě bude daleko 

náročnější v desítkách nechci říkat ve stovkách milionů, a tak bych jenom chtěl 

říct, aby tady ty investiční akce, je to můj návrh podobně, jak jsem mluvil o 

těch dotacích, aby se to tam nějakým způsobem samozřejmě schválilo, ale aby z 

toho nedej bože nevznikl bianco šek, tzn. aby třeba ještě před tou projektovou 

dokumentací vzniklo něco jako investiční záměr, protože já tady nemůžu 

nepřipomenout, já to nechci rozštárávat, ale nemůžu nepřipomenout modus operandi 

Manthellan, kdy zastupitelé kdysi odsouhlasili pouze investiční záměr. A už se 

to potom rozjelo a už prostě víme, kam to dojelo, tzn., jenom to připomínám, aby 

to prostě bylo před tím udělané tak, aby to byl investiční záměr, pak projekt. A 

poslední opravdu jenom připomínka, že jeden s odpuštěním a, to je vlastně 

varující, že jeden aquapark, já nechci říkat, promiňte mi to ale nesmysl za 

250 000 000 Kč, který prostě funguje tři možná maximálně tři a půl měsíce 

v roce, tam už máme. 

 

Mgr. Jura: Děkuji Vám za Vaše připomínky, můžu Vás ujistit, když tyto věci jsme 

projednávali už několikrát s kolegy, jak v radě města tak i se všemi, opakuji 

znovu s předsedy zastupitelských klubů a na většině jsme se shodli. Nyní tedy 

otvírám diskusi, prosím, občané, kteří se přihlásili do diskuse, tak vystoupili 

všichni. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Já bych se chtěl zeptat, zda by nebylo 

vhodné, popřípadě to můžete brát jako návrh, pro tento bod učinit výjimku z 

jednacího řádu a neuplatňovat omezení na dva příspěvky, jinak bychom kolem toho 

rozpočtu toho moc nevydiskutovali. 

 

Mgr. Jura: Děkuji za Váš návrh, já s ním souhlasím, nakonec jsem to avizoval i 

na prvním ustavujícím zastupitelstvu. Jenom předpokládám samozřejmě, že ty 

připomínky budou věcné k rozpočtu, nepředpokládám, že bychom k jedné kapitole 

měli mluvit všichni 10×, ale to nemyslím zle, ale myslím, že ta připomínka jasně 

položená má své opodstatnění, takže nebudu omezovat vaše vystoupení, ale 

samozřejmě očekávám, že budou opravdu konstruktivní. 

 

Ing. Blumenstein: Já si dovolím jenom reagovat na tu poznámku k tomu komunitnímu 

domu Sušilova, protože i ten mi leží v žaludku. My jsme několikrát už na radě 

diskutovali otázku přípravy investičních akcí a shodli jsme se na tom, že chceme 

ten proces trošičku změnit, chceme, jak jste tady nastínil, připravovat 

investiční záměr, ten delší dobu projednávat, mít jasnou představu o tom, co z 

toho bude a za kolik to bude a pak teprve to pustit do dalších fází projektové 

přípravy a podobně. Takže držte nám palce, ať se to podaří změnit, ať už se 

žádný další komunitní dům Sušilova v takovéto podobě a takovéto ceně především 

tady nestaví. Ale já jsem se hlásil i trošku z jiného důvodu, chci uvést na 

pravou míru, tam je v rozpočtu položka komunikace Sušilova 2.800.000 Kč, ta už 

naštěstí nesouvisí s tím komunitním domem, to se jedná skutečně o rekonstrukci 

komunikace Sušilova.  
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Ing. Navrátil: Děkuju za tvorbu rozpočtu a chtěl bych všem říct, že došlo k 

jakési změně pohledu na tvorbu rozpočtu a opravdu jsme konzultovali s panem 

primátorem některé věci. Musím říct, že vlastně po volbách nastupuje do 

rozjetého vlaku, kdy už rozpočet se chystal někdy od srpna, takže pro příští 

rozpočet třeba pak budou jiné postupy a jiné podmínky, ale nyní je potřeba 

ocenit to, že rozpočet vzniká a postupuje tímto směrem, jsou zapracovávány 

některé ty připomínky a já za to děkuji. Budu hlasovat pro rozpočet. Potom ještě 

je potřeba to, co řekl třeba ……, upřesnit, čeho se budou týkat ty projektové 

dokumentace, ale k tomu doufám, že se ještě dostaneme v průběhu diskuse, aby 

nevznikaly bianco šeky, že postavíme nebo vyprojektujeme něco a pak, jak za 

předchozích období, budeme slyšet v průběhu roku, vy už jste to schválili 

v rozpočtu, tak teď už se neptejte, jak to bude vypadat. 

 

Mgr. Ošťádal: Já mám nikoliv připomínku konkrétně ke kapitolám, ale nejdříve 

bych se chtěl vyjádřit k tomu, co tady před chvilkou padlo. Já jsem, pokud si 

vzpomínáte, na prvním zasedání zastupitelstva v tomto volebním období hovořil o 

tom, že jsem pro to, aby to jednání zastupitelstva bylo co nejvíce otevřené 

veřejnosti. Vím, že pan primátor hovořil o tom, že se ho to dotklo, že jsem 

hovořil o tom, že se veřejnosti bojíte nebo bojíme, krom toho ještě se tam 

vyjádřil jeden člen rady, že má taky ten pocit, že se ho to dotklo a mluvili 

jste o tom, že projednávání rozpočtu bude právě dnes, a že tady se to bude 

projednávat a ta veřejnost bude mít šanci se k tomu vyjádřit. Já jsem hrubě 

nespokojen, řekl bych roztrpčen z toho, že jednání zastupitelstva bylo svoláno 

na 10 hodin dopoledne. Tahle si vstřícnost k občanům nepředstavuji i kdybyste 

100× argumentovali tím, že diskutovat přijde jenom pan Matl a někdo, kdo půjde 

náhodou kolem. Zkrátka a dobře to odpolední jednání má opodstatnění v tom, že je 

možnost, aby občané přišli a hovořili k rozpočtu. Jak sám pan primátor řekl, je 

to nejdůležitější dokument města, dneska to zopakoval. Když hovořil ……, tak tady 

hovořil o nějakých číslech, pozastavil se nad nějakou částkou, že se to liší od 

informací, které má on. No není se čemu divit, protože my sice vyčítáme ……, že 

poslal nějaký e-mail nebo něco, já jsem ho asi neviděl ještě, ale na druhou 

stranu já jsem pozměňovací návrhy k rozpočtu dostal včera v 5 hodin, asi se s 

tím nějak smířím, ale zkrátka a dobře bylo by dobré, aby i pro občany a nejenom 

pro zastupitele ty informace byly v dostatečném předstihu i v pozměněné verzi. 

Co se tady odehrávalo, jak tady hovořil ……, to je přesně to, co jsme si mohli 

odbýt na nějakém tom semináři v neformálním prostředí, nemuseli by se tady dva 

občané grilovat, mohlo by se to vydiskutovat. Mně se ohromně líbila ta 

prezentace, co tady byla promítnuta v úvodu, divím se, že ji nemám, sám bych 

takovou uvítal, protože ten rozpočet v podobě, kterou máme, je méně stravitelný 

a tyto věci jsou velmi poučné, zeptat se na to přímo u zdroje. Myslím, že tady v 

sále není nikdo, kdo by tomu lépe rozuměl než vedoucí Finančního odboru, a proto 

i dotazy občanů mohou být směřovány na něho a nikoliv na představitele města v 

té politické úrovni. Jestli ještě můžu jednu věc, zaslechl jsem tady při té 

úvodní prezentaci, že se neuvažuje o prodeji pozemku města, to slyším velice 

rád, protože v minulosti bylo mnoho případů, kdy město nakoupilo pozemky a 

následně je prodalo a dál ještě bych chtěl říci jednu věc, a to k té nemovitosti 

slavné Sušilova. Pokud si pustíte záznam zastupitelstva z minulého, tak já jsem 

se tam ptal a zřejmě mi unikla odpověď, kterou jsem žádal, a to informace kolik 

ta stavba, včetně inventáře doposud stála. Nevím, jestli mi to někdo zaslal na 

e-mail, 30 dní uplynulo, ale nemám ji. Tak bych se rád připojil k tomu stesku, o 

kterém hovořil ……. Žádám, aby mi ty informace byly ve zrychleném režimu 

poskytnuty. 

 

Mgr. Jura: Já musím reagovat. Nevím, jestli mám říct, že jsem nebo nejsem 

překvapen. Nebudu to komentovat. Předsedové zastupitelských klubů dostali včera 

pozměňovací návrh, který jsem avizoval, že budu předkládat. To, že se neshodneme 

na některých věcech a priori, to je asi normální. Že máme každý jiný názor v 

některých věcech, to se tak může stát. Já jsem na setkání předsedů 

zastupitelských klubů řekl, co budu navrhovat a kdy to budu navrhovat, tzn., na 

dnešním jednání a není tam vůbec nic jiného, než to, co jsem jim řekl. Jsou 

věci, na které, když si podáme ruku, tak prostě budou. Pak jsou věci, kde se 
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shodnout nemusíme, dostali jste ten materiál včera, ale není tam nic jiného, než 

jsme se domluvili. Já jsem přesvědčen o tom, že předsedové zastupitelských klubů 

jsou schopni říct, že takhle to je. Co se týká toho, že se mě dotklo, že já mám 

jiný názor na to, že zastupitelstvo je v 10 hodin a občané zde dnes jsou a 

jestliže je zastupitelstvo jednou za dva měsíce, ale projednávání rozpočtu 

jednou za rok, tak jsem přesvědčen o tom, naprosto přesvědčen, že pokud 

obyvatelé našeho města mají zájem o to, aby zde byli a mohli o tom diskutovat, 

tak si ten čas stoprocentně najdou. A najdou si ho v deset, najdou si ho v jednu 

hodinu. Pokud bychom měli zastupitelstvo v pět a bylo po pracovní době, tak tomu 

rozumím, ale v tomto případě, nezlobte se, tak tomu nerozumím. Všechny věci, 

které jsme měli odpovědět, na ty jsme odpověděli, tzn. dotazy a připomínky, 

nevím a zjistím hned, proč Vy jste nedostal odpověď. Pokud tomu tak je, tak ji 

dostanete co nejdřív. 

 

Ing. Mgr. Matyášek: Já bych tu chtěl nejdřív trošku v obecné rovině reflektovat 

to, že musím potvrdit, že jsem se s panem primátorem setkal tuším 3× nebo 4x, 

tak nějak, jednali jsme o rozpočtu a výsledkem toho jsou ty návrhy, které přišly 

včera v mailu. Nevím, jestli je to procedurálně dobře, ale to bych teď nechtěl 

řešit. Prostě taková je situace, předpokládám, že to dnešní jednání je o tom, co 

jsme se domlouvali, že to bude veřejné projednání, aby veřejnost měla možnost k 

tomu ještě svoje poznámky říct, slyšeli jsme je tady a myslím, že je to takhle 

dobře. Když jsem si srovnával rychle, protože toho času jsem neměl mnoho, tak 

kvituji s povděkem, že nad čáru investičních akcí a oprav se dostaly akce, které 

souvisí se základními školami. Tuším, že v opravách je to 11 mil. Kč nebo 8 mil. 

Kč a v investicích se jedná zhruba o 3.000.000 Kč, celkem asi 11.000.000 Kč, což 

dělá ten rozdíl oproti tomu schodku původně navrženému 26.000.000 Kč a současně 

vyplývajícímu z těch změn, které kdy byly předloženy. V tomto ohledu to vítám, 

protože hnutí Na rovinu! bylo iniciátorem této změny. Nicméně ještě bych byl 

rád, kdybychom řekli i to bé. Pod čarou zůstala ještě velká řada akcí, tuším, že 

zhruba za 30.000.000 Kč nebo možná i víc, teď to z hlavy nevím, které se opět 

týkají školství. S panem primátorem jsme o tom mluvili velice podrobně, protože 

se nám zdá, že to je otázka velice zásadní a je to určitým způsobem takový 

vnitřní dluh města, o kterém se moc nikde nemluví. To řešení, které jsme s panem 

primátorem domluvili je to, že řada akcí, u kterých to vyjde, bude převedena do 

kompetencí ředitelů škol, což vítám a je to myslím logické. Nicméně, jak jsem se 

na to díval, tak ty akce ještě v tom podčárovém modu tam jsou, čili bych 

doporučoval, aby v tom konečném gardu bylo zřejmé, které ty akce budou přesunuty 

do kompetence ředitelů škol. Myslím, že to je taková věc, kterou bychom měli 

držet i do budoucna, aby ředitelé škol, protože oni koneckonců tyto věci 

navrhují tak, to měli v kompetenci, jedná se skutečně v podstatě o statisícové 

částky, jak jsem se na to díval. Tzn., nechat peníze školám, aby si ředitelé 

tyto věci mohli řešit sami. Samozřejmě na to bude potřeba nějaký modus, kterým 

se to bude dělat. Pravděpodobně asi ředitel požádá, rada odsouhlasí a ředitel 

koná. To se týká této věci. Potom jsme ještě za hnutí Na rovinu! navrhovali 

otázku nějakých prostředků na řešení lesoparku jih, protože to je také velká 

záležitost. Nevím, jestli se to do rozpočtu dostalo nějakým způsobem, nebo jak 

se to bude řešit. To v těch návrzích pana primátora není, pan primátor mě 

informoval o tom, že se prověřují možnosti dotací, takže bych byl rád, kdyby k 

tomu zazněla tady nějaká informace, protože se to rozpočtu také týká. Jde tam 

samozřejmě i o práva pozemků, to jsme si také s panem primátorem vyjasňovali, 

takže tady asi bych se spokojil s nějakou informací, aby to zaznělo na plénu. 

Potom jsme diskutovali o akci, která je potřebná, to je severní obchvat, kterou 

financuje kraj, nicméně tam možná budou nějaké související akce, možná by k tomu 

potom mohl pan náměstek Rozehnal. Pan primátor mě informoval o tom, že by měla 

být zařazena částka 2.000.000 Kč do rozpočtu, nevidím v těch změnách tuto 

částku, takže k tomu bych poprosil taky o nějakou informaci. Dále jsme se bavili 

s panem primátorem o položce, která se týká Lesů města Prostějova. Je tam v 

rozpočtu částka 2 400 000 Kč tuším a nějaké drobné. Tam jsem žádal o to, aby 

byla předložená kalkulace této částky, jakým způsobem se k ní došlo, protože na 

jednu stranu je zbytečné, abychom nechávali lesům velký zisk, ovšem na druhou 

stranu je potřeba, aby byla tato položka uvedena do nějaké souvislosti s tím, 
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jaké jsou plány Lesů města Prostějova, protože určitě je potřeba se starat 

nejenom o kácení, ale i o zalesňování, takže tady bych poprosil taky o 

informaci. Další věc, o které jsme diskutovali, na které jsme se shodli, ale já 

ji v tom gardu nevidím a myslím, že to i proběhlo pondělním tiskem, navrhovali 

jsme zvýšení určité částky pro prvního narozeného občánka. Samozřejmě jsem si 

vědom a jsme si vědomi toho, že k tomu může nějaká diskuse být, ale reflektuji, 

že tiskem proběhla nějaká částka 10.000 Kč, a ta v rozpočtu není zahrnuta. Dále 

jsme diskutovali o takové drobnosti, jako je třeba sekačka za 300 tis. Kč do 

Vrahovic, kde by údržbu toho v uvozovkách kousku trávníku asi zvládla levnější. 

Potom jsme se dotkli věci, která se dotýká mě osobně trochu, každý to o mně ví, 

takže se s tím nebudu tajit, ale je to otázka obecného zájmu, prosím, už myslím 

na to narazil ……, když tady vystupoval. Je to otázka projektové dokumentace 
rozšíření akvaparku. K tomu bych chtěl říct dvě věci. První obecně, byl bych rád 

a myslím, že o tom se tady už mluvilo, aby u každé takové investiční akce, která 

je většího rozsahu a toto nepochybně bude akce za stovky milionů korun, tak 

abychom postupovali v nějakých stupních, kdy zastupitelstvo bude vědět o tom, co 

se projektuje, bude vědět o tom, co vlastně by na základě té projektové 

dokumentace mělo vzniknout. Já děkuju panu primátorovi, že se do změny rozpočtu 

dostala poznámka, že to bude, včetně studie bazénu 50× 10 drah, ale myslím se 

tím 50 x 25 m, ale zajímalo by mě konkrétně, jak bude probíhat postup realizace 

té projektové dokumentace. Jsou tam letos vyčleněny 2.000.000 Kč, jedná se mi o 

to, že v minulosti jsme ztratili poměrně dost času nad tím, kdy se tady objevila 

studie na bazén 8 x 25, 8 drah krát 25, 8 drah krát 50 a teď vlastně nevím, 

jestli začínáme znovu nebo jestli s něčím pokračujeme. Vím o tom, že byla 

zpracovaná studie ……, to byla ta poslední. Ta měla nějaké výstupy, ale mně jde 
o to, abychom skutečně v té intenci, která tady byla zmíněná, komunikovali 

nejdříve o tom nejlepším řešení a potom teprve zahajovali tu konkrétní 

projektovou dokumentaci. Takže díky za to, že to tam je, to je určitý posun, 

nicméně by bylo dobré, abychom začali na těchto věcech spolupracovat. To je teď 

pro to moje první vystoupení všechno. Děkuju ještě jednou za slovo. 

 

Mgr. Jura: Pane inženýre, myslím si, že by bylo dobře na ty Vaše položené otázky 

odpovědět. Takže co budu vědět já, odpovím já a potom samozřejmě požádám 

příslušné vedoucí odborů. Co se týká investic pod čarou, co se týká investic do 

našich škol, ať už mateřských nebo základních škol, tak samozřejmě potom možná 

ještě mě doplní pan náměstek Krchňavý. Já jsem zadal úkol, aby tyto akce, jak 

jsme o tom mluvili někde ve výši sto, dvě sta tisíc, samozřejmě realizovaly samy 

školy, jak jsme se domluvili. Jim zůstávají samozřejmě odpisy ve výši 70 %, 

zůstávají jim také úspory z tepla, takže samozřejmě na svém účtu na investice 

mají tyto prostředky. Zadal jsem to, aby byly jasné soupisy všech škol, které 

jsou schopny tyto akce, které tam jsou, investovat sami, aby nám tyhle akce 

dodali. V momentě, kdy je budeme mít na stole, tak samozřejmě z těch balíků 

investic pod čarou zmizí. Takový jsem zadal úkol a dám slovo panu náměstkovi. Co 

se týká dál, lesopark jih bude potom komentovat pan Ing. Zajíček nebo Ing. 

Carda, co se týká lesů, samozřejmě probrali jsme i sekačku, na to bude taky 

odpověď, pane inženýre. Já jsem si ty Vaše připomínky všechny psal a zadal jsem 

je, takže ty otázky dneska budou zodpovězeny. Co můžu, odpovím já, takže bazén, 

jak jsme se domluvili, pane inženýre, tak je tam samozřejmě poznámka, protože 

jsem to slíbil, že to je včetně studie 50 × 25, já myslím, že postup musí být 

následující, že studie dvě na 8 × 25 a 50 × 8 drah, říkám to dobře, máme na 

stole, nebo ty již známe. Teď tedy zadáme studii na 50 x 25 m a než se rozhodne, 

co se bude projektovat, tak k tomu musí proběhnout jednoznačně široká diskuse, 

protože, jak jste řekl na úvod, tak ta investice bude ve stovkách milionů korun, 

pokud se k ní odhodláme a rozhodneme se, že takhle budeme postupovat, troufnu si 

říct, ani si neumím představit jiný postup. Nyní k těm Vašim dotazům, prosím 

tedy lesopark jih, takže Ing. Zajíček. 

 

Ing. Zajíček: Co se týče parku jih, tam se směšují trošku dvě akce. V rámci 

našeho odboru byla připravena projektová dokumentace na park jih, který je na 

našich pozemcích, které jsou vyřešeny a přiléhají k určitému pozemku, kde může 

být vystavený bytový objekt. Lesopark jih, jak to vnímám od pana zastupitele 
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Matyáška, je záležitost, kterou nazýváme tzv. prstenec, který by měl obemknout 

město. Nicméně tím se ještě nezabýváme z toho důvodu, že ty záležitosti nejsou 

vyřešeny majetkoprávně. Ale víme o něm, počítáme s ním, ty návaznosti tam 

vlastně jsou, ale v tuto chvíli ještě nemůže nic připravovat, protože k těm 

pozemkům nemáme žádné právo. 

 

Mgr. Jura: Ing. Carda odpoví k dotazu o tvorbě nájmu společnosti Lesy města 

Prostějova. 

 

Ing. Carda: Tvorba nájmu vždycky vychází ze vzájemného dialogu mezi námi, tj. 

městem Prostějovem a Lesy města Prostějova. Po vzájemné konzultaci s jednatelem 

stanovíme nájem na další kalendářní rok. Padla i otázka kolem nějakého plánu 

nebo rozpočtu na příští rok. Zákon takovou povinnost neukládá, čili nikdy nebylo 

zvykem, že bychom v rámci rozpočtu města schvalovali nějaký plán nebo rozpočet 

hospodaření třeba buď domovní správy nebo lesů města na další rok. Nicméně pokud 

by ta otázka se chtěla konkretizovat, máme tady jednatele Ing. Vrbu, tak pokud 

by ta otázka byla přímo na něho a pan primátor mu dal slovo, tak asi je 

připraven jednatel Lesů města Prostějova odpovědět. 

 

Ing. Tomáš Vrba, jednatel Lesů města Prostějova, s. r. o.: Já bych rád reagoval 

na otázku Ing. Matyáška, my děkujeme za tu otázku. Samozřejmě ta data, ze 

kterých vychází výše nájemného pro rok 2019, my rádi poskytneme, protože to má 

reálný podklad, samozřejmě nevaříme úplně z vody. Nicméně dva nebo tři podoteky 

k tomu mám. Nám v letošním roce končí k 31. 12. desetiletý plán, který schvaluje 

státní správa a vytváříme nový. Tím pádem od 1. ledna začne platit provizorní 

plán na rok 2019 až 2028 a my ještě úplně přesně neznáme ta čísla, která nám 

vyjdou z těžeb, jak Vy jste zmiňoval, že to není jenom o kácení, my to také tak 

vnímáme, samozřejmě není to jenom o kácení. Na druhou stranu, my již třetím 

rokem se dostáváme do situace, kdy v podstatě tržbotvorná částka, což je dříví, 

není až tak úplně na naší vůli, protože my už třetím rokem těžíme jenom nahodilé 

těžby, které nám určuje sucho a různé další abiotické činitelstvo. Nevíme až tak 

úplně, v jakém objemu budeme v příštím roce prodávat a jaké množství dříví. 

Takže z takových 80 % se jedná o kvalifikovaný odhad, jak můj předřečník z řad 

občanů už zmiňoval. K pololetí roku 2019 samozřejmě bude provedena rebilance 

plánu podle aktuálních čísel a k největší takové diferenciaci a výkyvům dochází 

vždycky ve třetím kvartále, takže my potom ještě rebilancujeme ve třetím 

kvartále ta čísla, která jsou tržby především. Jestli to tak postačí, a my v tom 

detailu samozřejmě v jakém budete potřebovat, vám to poskytneme, ať už 

prostřednictvím pana primátora, jak budete chtít. 

 

Ing. Mgr. Matyášek: Děkuji za odpověď, nicméně jsem rád vždycky, když mám 

materii v ruce, nikoliv v luftě, jak se říká, to nemyslím zle samozřejmě, tak 

bych poprosil o tu jednak kalkulaci, to v každém případě a jednak o tu zprávu, 

která bude pojednávat o těch záměrech, tak možná i hodnocení toho minulého 

plánu, z něho samozřejmě potom budou vycházet některé věci, které chcete zařídit 

a zajistit do toho plánu dalšího. Žádám o to prostřednictvím pana primátora a 

těším se na to, až to dostanu. 

 

Ing. Vrba: My samozřejmě rok 2019 poskytneme téměř bezprostředně, veškerá ta 

data nicméně, jestli mohu potom poprosit o posečkání v tom hodnocení toho 

minulého plánu, přece jenom je desetiletý a končí 31. 12., takže jak budeme mít 

data komplet hotová, tak potom bychom se nějak domluvili, samozřejmě jak bude 

přání pana primátora. 

 

Mgr. Jura: Další dotaz byl na sekačku za 300 tis. Kč pro domovní správu na 

koupaliště Vrahovice. Na to jsem se ptal, je to velká plocha, takže je potřeba 

kvalitní stroj, takže to myslím je ten důvod. Požádám o odpověď jednatele 

domovní správy. 

 

Ing. Průša: Netvrdím, že potřebujeme sekačku za 300, 500 tisíc, záleží, jaká 

bude na trhu. Ale naše zkušenost je taková, že sekačka v ceně pod 100 tis. Kč 
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vydrží dvě sezóny a na ty plochy, které tam se budou obhospodařovat, tak 

skutečně je potřeba kvalitnější. Město většinou nakupuje tyto stroje v 

prostějovském Wisconsinu, což znamená, že tam má i lepší ceny, takže samozřejmě 

proběhne jakési výběrové řízení, kde budou zadány parametry, což už se vlastně 

provádělo i v minulosti při nákupu podobných strojů. 

 

Mgr. Jura: Předpokládám, že odpověď je dostačující. Pan kolega říká, že ano. 

Ještě jsem si poznačil, doufám, že všemi kvitovanou změnu daru pro prvního 

občánka. Tam ty prostředky máme. 

 

Ing. Carda: Já to doplním, Rada města Prostějova schválila na posledním jednání 

navýšení na 10.000 Kč s tím, že první materiál, který se bude dávat na radu 

města v lednu, bude úprava rozpočtu tak, aby došlo k pokrytí této částky a mohla 

být vyplacena novému občánkovi města Prostějova. 

 

Mgr. Jura: Děkuji za odpověď a mám tady ještě jeden dotaz, to je severní 

obchvat, takže dám slovo panu náměstku Rozehnalovi. 

 

Ing. Rozehnal: Jedna z mých prvních služebních cest vedla na Krajský úřad 

Olomouckého kraje právě ve věci stavby severního obchvatu města Prostějova. 

Informace jsou v této chvíli takové, že probíhá dvoustupňové výběrové řízení, 

předpoklad zahájení akce je příští rok mezi obdobím květen až červen s tím, že 

celá akce bude pochopitelně etapizována, a to z toho důvodu, že samozřejmě ve 

svých úsecích budování zasáhne do života těch lokalit, kterých se dotýká, ať už 

je to obec Smržice, nebo je to průmyslová zóna u kruhového objezdu u Tesca 

směrem do bývalých dopravních staveb. Tzn., že my jsme dávali do rozpočtu 

částku, která souvisí se zahájením těch prací. Sami dobře víte, kteří jste s tím 

seznámeni, že největší kámen úrazu získat stavební povolení je vlastně 

mimoúrovňové křížení trati, která vede z Prostějova do Kostelce a dále potom na 

Konici, kde se začnou budovat nejdříve piloty, pilotáže přemostění a následně se 

budou budovat pochopitelně úseky, kterých se budou týkat i náklady města 

Prostějova, tzn., obslužné chodníky, případně přemostění dálnice cyklistickou 

lávkou, která bude stát nějaké peníze a pochopitelně, že tohle to všechno až 

bude známo, tak zapracujeme do rozpočtu na ten příští a případně další rok. 

Takže tolik k severnímu obchvatu. 

 

Ing. Mgr. Matyášek: Děkuji za vysvětlení, jenom k tomu občánkovi, dejme to tam 

hned, já myslím, že je zbytečné k tomu dělat ještě nějaké usnesení rady. Já v 

tomto smyslu asi bych si dovolil podat pozměňující návrh, kdyby ta položka byla 

10.000 Kč hned, a je to vyřízené. 

 

Mgr. Jura: To tam je a ptám se Ing. Cardy, jak to technicky řešit. 

 

Ing. Carda: Tam jsou na příští rok 2000 Kč, jako každoročně, ta částka byla na 

základě rozhodnutí Rady města Prostějova, která rozhoduje o té výši. Rada města 

rozhodla o výši 10 000 Kč a opravdu je to jenom formalita. Pokud bychom dnes 

rozpočet schvalovali s touto výší, tak by kolegyně Ptáčková musela rychle 

připočítat zase ta čísla a upravit je o 6.000 Kč (pozn. zapisovatelky: správně 8 

tis. Kč), což teď aktuálně mi nepřipadne úplně jako vhodné, takže bych 

doporučoval to nechat, jak jsem avizoval, na to rozpočtové opatření, tam není 

jiná cesta, protože rada města už schválila navýšení na 10.000 Kč, bavíme se 

pouze o dokrytí té částky. 

 

Mgr. Jura: Děkuji, já jsem to také tak myslel. 

 

Ing. arch. Matyášek: Já jsem reagoval na to, že jsem to tam neviděl, ta částka 

je tam pořád 2.000 Kč. Říkám, jak asi by to bylo nejschůdnější. 

 

Mgr. Ošťádal: Já bych chtěl říct na to konto, co jste hovořil před tím, abyste 

to nebral nějak osobně, já jsem nehovořil o tom, že informace nemáme jako 

zastupitelé, tím mám na mysli ty materiály pozměněné z toho včerejška, protože 
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my samozřejmě víme, co jsme předkládali, co jsme doplňovali, ale ty informace 

nemají občané, takže se na ně nemohli podívat. To jenom na vysvětlení, abyste si 

nemyslel, že si snad stěžuji, že je nemám, mně i ten den stačí. Druhá věc 

ohledně té desáté hodiny, na tom se asi neshodneme, kdo má a nemá problém s tím 

sem přijít z občanů, ale jak jsem si všiml dnes, tak i příští zastupitelstvo 

bude v 10 hodin, ale možná se o tom pak pobavíme ještě v bodě různé. Ale teď 

tedy k věci o číslech. Tady hovořil ……  a musím uvést taky na pravou míru o té 
půjčce Národního olympijského centra nebo teď tedy sportovního, respektive 

Prostějova olympijského, tak to není úplně, jak jste říkal pane primátore a už 

se to tady řešilo minulé volební období, pokud je to půjčka na dobu neurčitou, 

ústní ještě ke všemu, tak tam je výpovědní doba 6 týdnů u té půjčky. To je jedna 

věc, k národnímu sportovnímu centru mě ještě zajímá další věc, to jsem si 

nevšiml v těch materiálech, a to prosím, možná budete mít informaci ještě jako 

náměstek Olomouckého kraje, tam se hovořilo o tom provozním kapitálu, nebo co 

nás to bude stát ročně 7 a půl milionu, nás tedy město to bude stát 600 tis. Kč, 

to už v rozpočtu je. Potom je tam 1,3 mil. Kč, to schválil kraj, to také víme, 

600 tis. Kč TK, ale potom je tam jenom příslib těch 5 mil. Kč, na půl tenisový a 

volejbalový svaz, a to jsem se chtěl zeptat, zda máte informace, jestli ta 

částka je potvrzena nějak, protože zatím je to formou příslibu a zda bude tedy i 

do budoucna nějaká garance té částky. Potom mám tady další dotaz a padlo to 

během té prezentace, cituji, plánujeme pronájem majetku. Mně také nebylo jasné, 

bylo to tady částečně vysvětleno u těch Lesů města Prostějova, jak se tvoří 

vlastně ta částka, kterou odvedou potom majiteli, respektive ta společnost, my 

máme někde majetkovou účast v různých společnostech, ať je to FCC nebo lesy nebo 

jinde, tak to je tedy na nějaké dohodě pravděpodobně se všemi těmi společnostmi, 

jakou částku odvedou, to se teď ptám na FCC a třeba já nevím na VaK případně. 

Potom bych se chtěl zeptat, když tady je jednatel lesů, já jsem si vyslechl ten 

argument a chtěl bych se zeptat nebo požádat o materiály, když jsme se bavili o 

plánu výhledu Lesů města Prostějova, tak i té dceřiné společnosti Dřevo 

Prostějov, s. r. o., aby všichni zastupitelé dostali nějaký plán a hlavně 

materiál, protože ta společnost existuje krátce, mám pocit, že to byl nějaký 

prosinec 2017, už nevím přesně, tak kolik nás vlastně zatím existence té 

společnosti stála, tím myslím pronájmy na tu prodejnu, platy zaměstnanců atd. To 

je další věc. Samozřejmě, co tady řekl jednatel lesů, že je trošku ve hvězdách, 

a je to takový nějaký odhad toho hospodaření, to asi všichni víme, protože ale 

navzdory tomu, že lesní hospodářský plán zřejmě ještě nebude, bude až skončí 

decennium, ale výhled té firmy existuje i bez toho plánu a vzhledem k tomu, že 

skokově spadly ceny dříví a v podstatě podle mého názoru už dojde k situaci jak 

všude, že se bude přemýšlet, jestli vůbec to dříví těžit, anebo ho nechat prostě 

na stojato, protože těžba bude dražší než prodej, tak je otázka, a to já nevím, 

protože jsem viděl jenom někde nějaký dokument a možná, že se to dozvíme z 

nějakých elaborátů historických, ale pan jednatel to určitě někde má v kupě, kdy 

se tvořil rezervní fond, protože samozřejmě tam, kde se vytěžilo bude potřeba do 

dvou let zalesnit, bude potřeba o ty lesy teď víc pečovat než těžit a nevím tedy 

kolik tvoří ten rezervní fond a jestli je tedy odváděn, jestli je to ta částka 

nějaká milionová, co se odvádí městu, anebo jestli existuje ještě nějaké další 

konto separato, z kterého se následně bude čerpat, protože ta částka může být v 

budoucnu dosti vysoká, mohla by nás zaskočit. Jinak samozřejmě se připojuji k 

těm, co chválili, protože jsem rád, že připomínky všech stran jsou do toho 

rozpočtu zakomponovány, přestože mi tam chybí některé věci. Kvituji s povděkem, 

že hospodaření škol, ty prostředky jsou svěřeny jaksi do dikce ředitelů, to je 

určitě skvělá věc. Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, promiňte, hovořím 

spatra, jak tady hovořil kolega Matyášek o tom jižním parku, je to přesně tak, 

jak potom o tom hovořil Ing. Zajíček. Jedná se opravdu a já jsem prosazoval, aby 

byla nějaká částka na výkup pozemků pro ten jižní prstenec, protože to není 

jenom ten park, který se má stavět kolem té jižní spojky, možná jste si všimli 

na webu města všichni, ale je ještě jedna věc, co se potom ještě zeptám, tam 

jsou do toho zakomponovány dva bytové domy, ale protože na té straně města 

bydlím a už v minulém volebním období ten bod mělo v programu Pévéčko, vytvoření 

toho zeleného prstence na jihu města a já ho tam pořád nevidím, tak si myslím, 

že už teď by možná bylo vhodné nějaké prostředky vyčlenit na to, jak teď zbyly 
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ty peníze, sází se tam nějaké ovocné stromy podél polních cest, aby už se 

zahájilo i takovými drobnými krůčky, protože je mi jasné a já jsem se ptal asi 

tři zastupitelstva zpátky, kolik pozemků bylo vykoupeno pro výsadbu zeleně v 

této části města a bylo mi odpovězeno, že žádný. Takže bych chtěl, aby se již 

zahájilo a případně aby se začalo vysazovat, minimálně stromy podél polních cest 

to si myslím, že toho jde dosáhnout i za pomoci kontaktu se státem, případně s 

majiteli těch pozemků, kteří to jistě uvítají. Na tu stranu města chodí spousta 

lidí se psy, chodí tam běhat, uvítají to rozhodně. To je zatím vše. 

 

Mgr. Jura: Já budu odpovídat, potom samozřejmě budu dávat slovo jednotlivým 

vedoucím či náměstkům. Já mám Národní sportovní centrum, ten váš dotaz potom 

konkrétně byl na tu částku na provoz sportovního centra, jak jste řekl správně, 

kraj přislíbil a my máme v rozpočtu tady tu částku jak byla v letošním roce, 

tzn. 600 tis. Kč, Olomoucký kraj 1,3 mil. Kč, vy se ptáte na to financování 

státu. Já jsem měl schůzku minulý týden s ministrem školství, mládeže a 

tělovýchovy, ten příslib tam je zcela jednoznačný, že ta zbylá částka půjde z 

rozpočtu ministerstva prostřednictvím dotací na jednotlivé svazy, jak jsme to 

komunikovali už několikrát, takže to platí. Co se týká vašeho dalšího dotazu,  

tzn. pan jednatel lesů ta otázka můžete pane jednateli prosím odpovědět i na 

dceřinou organizaci Dřevo. 

 

Ing. Vrba: Já bych v krátkosti zodpověděl, zapomněl jsem trošku možná na to 

nicméně, protože to nebylo součástí té otázky pana Ing. Matyáška, tak jsem to 

nějak přešel. Nicméně počítám s tím, že automaticky předložíme podklady a data i 

k dceřiné společnosti Dřevo Prostějov, s tím počítám samozřejmě, v tom není 

žádný problém. Co se týče dalšího bodu té otázky rezervy, my každoročně 

vytváříme rezervy, jak jsou nám ze zákona umožněny na obnovu těch jednotlivých 

porostů v lese, jak to jde, není to součástí toho odvedeného nájmu, my na to 

máme přímo zřízený speciální účet, protože tak je to i ze zákona a z toho můžeme 

čerpat pouze na ty výkony, na které konkrétně ty částky byly určeny. Takže my si 

z něho nemůžeme dovolit ukrajovat peníze za nějakým jiným účelem, vždycky je to 

jenom pro ten, který účel ta rezerva byla vytvořena, takže k tomu tolik. Jenom 

pro představu my na ten příští rok předpokládáme, že budeme vytvářet na rok 2019 

rezervu asi ve výši 5 – 6 milionů korun, podle toho kolik ještě nám peněz 

přistane na účtu do konce roku. To je k tomu a potom samozřejmě další bod, který 

ta otázka obsahovala, je možnost netěžit dříví, které samozřejmě už nemá tu 

hodnotu tak, aby nám pokrylo veškeré náklady, my, bohužel se toho nemůžeme úplně 

zbavit, protože ze zákona my tohle dříví vytěžit musíme. Je to prostě dáno 

zákonem a my se tomu nevyhneme, pokud bychom tak nečinili, tak se vystavujeme 

nebezpečí, že nám orgány státní správy vyměří naprosto strašlivé pokuty, ať už 

Česká inspekce životního prostředí, nebo kdokoliv jiný, kdo takhle působí. My, 

bohužel takhle činit musíme. Jestli tam ještě bylo něco k tomu, co jsem 

nepostřehl, tak poprosím o doplnění té otázky. 

 

Mgr. Ošťádal: Ne že bych nebyl spokojen, ale chtěl jsem doplnit tu otázku, takže 

poprosím o zaslání k tomu Dřevu, ty materiály a ještě bych prosil, jestli si 

vzpomenete kolik byl třeba rezervní fond v roce 2017, jaká tam byla rezerva. 

 

Ing. Vrba: V roce 2017 jsme měli, teď skutečně mě neberte úplně za slovo, je to 

necelých pět milionů korun. 

 

Mgr. Jura: Než dokončíme dotazy nebo respektive odpovědi na dotazy pana Mgr. 

Ošťádala, potom dáme přestávku, protože mám zprávy od většiny zastupitelů, že je 

tady horko a nedýchatelno a že to nějak musíme vyřešit. Ale chtěl bych ještě k 

těm dotazům, já samozřejmě a teď to vůbec nemyslím zle, pane kolego, na nikoho 

z vás, ale my tady pokládáme dotazy k rozpočtu a teď komentujeme celou genezi 

toho problému, ať už se jedná lesů, olympijského centra, Sušilovy ulice, a teď 

komentujeme celou tu genezi a já bych vás prosil, abyste položili opravdu jasný 

dotaz, a my se budeme snažit ne něj jasně odpovědět. Jinak opravdu bude problém 

a budeme tady až do večera a to nikdo nechceme, protože doposud bych řekl, že to 

jednání je konstruktivní, tedy bez toho, abychom popisovali ty problémy vždycky 
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od začátku až do konce. Další odpověď na Vaši otázku sdělí pan náměstek 

Pospíšil, tzn., FCC, domovní správa. 

 

Mgr. Pospíšil: Odpovím, jak se tvoří ta částka s FCC, to je záležitost zisku, my 

máme 25 % podíl ve společnosti FCC a těch 25 %, to je ta částka, která je každý 

rok odlišná, odvíjí se od zisku, který společnost vyprodukuje. Otázka VaKu, 

nikoliv domovní správy, to máme tady pana ředitele, ale otázka VaKu je taková, 

my nevyplácíme jako VaK dividendy, takže veškeré prostředky, které jsou 

k dispozici, se reinvestují do infrastruktury. Ještě tam byla jedna záležitost, 

já jsem rád, že můj politický oponent Mgr. Ošťádal tady dělá propagaci Pévéčku, 

protože my jsme měli v programu vytvoření jižního prstence kolem města a my ten 

program plníme, protože na to jsou jasné důkazy. Vysazovalo se celé čtyři roky, 

v té jižní části města se vysazovaly stromy na pozemcích města, jsou vytipovány 

další pozemky nejen městské, ale jsou samozřejmě i pozemky, které nejsou v našem 

vlastnictví a odpovím, my máme na kapitole v rámci správy majetku vždycky částku 

na výkupy pozemků, která se může využít flexibilně na to, pokud potřebujeme 

nějaký pozemek vykoupit. Tak nevím, jestli je tam částka 1.000.000 Kč, teď si 

přesně nevzpomínám, ale vždycky tam nějaká částka je. 

 

Mgr. Jura: Pane magistře, zapsal jsem si to dobře? Všechny Vaše dotazy jsme teď 

v tuto chvíli zodpověděli?  

 

Mgr. Ošťádal: Asi ano, přesto, že ten poslední byl nějaký, zda můžu doplnit 

ještě dotaz, ale asi po přestávce. 

 

Mgr. Jura: V tuto chvíli vyhlašuji přestávku v délce 10 minut a prosím o 

dochvilnost. 

 

Následovala přestávka a po přestávce pokračovalo zasedání rozpravou v bodě 4. 

V rozpravě vystoupili: 

 

Mgr. Jura: Vážení kolegové, žádám vás, abyste všichni dodržovali přestávku a 

byli na svých místech, kdy máme začínat jednání. 

 

Mgr. Hemerková: Já bych chtěla poděkovat radě za to, že posílila akce, které 

bude realizovat ORI ve prospěch škol a školských zařízení, protože ředitelé škol 

sice spoustu věcí si jsou schopni udělat, ale prakticky tím ředitelem nejsou pro 

to, aby dělali investiční akce, takže já za to velice děkuji. V loňském roce již 

zůstalo v gesci škol z odboru školství 11.000.000 Kč, které byly ve prospěch 

posílení požadavků jednotlivých škol a školských zařízení, takže já bych za to 

opravdu chtěla poděkovat, protože některé velké věci, jako jsou třeba rozvody 

nebo odpady, tak ředitelé co se týká technikálií si nejsou schopni udělat sami, 

takže děkuji moc. 

 

Ing. Navrátil: První děkovačky máme za sebou, teď konkrétních asi osm rychlých 

dotazů. Když si seřadíme investice, tak největší investice je severní obchvat a 

děkuji panu Rozehnalovi, odpověděl, že se zahajuje v květnu zhruba 2019 (Ing 

Rozehnal: Ano, květen až červen 2019.) Druhá největší investiční akce čtu zimní 

stadion, rekonstrukce, projektová dokumentace 170 000 000 Kč celkem, dotaz na 

pana Pospíšila, neřešilo se to už náhodou nějak vloni? Kolik vznikne ledových 

ploch? Změní se počet ledových ploch? 

 

Mgr. Jura: Slovo uděluji já, řídím jednání zastupitelstva, takže žádejte mým 

prostředím. Toto jsme řešili samozřejmě, je navržena částka na projektovou 

dokumentaci a probíhá diskuse o tom, jak požádat na dotační programy na 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, protože jsou vypsány na investice 

do výstavby a rekonstrukce sportovních zařízení. Takže tato jednání probíhají, 

lze říct, že ta vůle tady byla v minulém zastupitelstvu, abychom vyřešili zázemí 

pro hokejisty, protože to je zcela nedostačující, to všichni, kteří jsme tam 

byli víme, takže to v tuto chvíli budeme řešit, a potřebnost druhé ledové plochy 
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samozřejmě je k diskusi a bude záviset na tom, jestli a jak budeme úspěšní v 

žádosti o dotační programy. 

 

Ing. Navrátil: Děkuji, já jen aby v projektových dokumentacích bylo, pokud možno 

vždycky upřesněno předem. Dalších sto milionů korun na rekonstrukci domu na ul. 

Šárka 9 - 11, bude tam změněn počet bytů nebo zůstane počet bytů? Jaký je záměr, 

jaký je plán, než se to dá projektovat. 

 

Ing. Rozehnal: Jenom krátce, co se týká technického stavu objektů Šárka 9, Šárka 

11, tak podle studie a poslední pasportizace je opotřebovanost všech prvků, 

počínaje základy konče střechou přes 90 %. Tzn., my se musíme vážně zabývat tím, 

aby to bydlení tam nebylo životu nebezpečné. Co je obsaženo v návrhu rozpočtu, 

je návrh projektové dokumentace, která bude řešit komplexní rekonstrukci celé 

nemovitosti, která je vlastně rozdělena do dvou adres. Jinak ten dotaz na počet 

bytů, ten počet bytů zůstal zachován až na rozdíl dvou bytů. Nechci lhát, mohu 

sdělit písemně, ale je tam rozdíl podle mého názoru co si pamatuji dva byty. 

 

Ing. Navrátil: Teď čtu, možnost dotace podobně jako u domu Holandská, tak bych 

chtěl poprosit, jestli by to mohlo být, tam asi zřejmě nejde podmínit to dotací, 

to musíme udělat hned, ale abychom se snažili třeba tu dotaci, pokud na to půjde 

získat. Tělocvična Vápenice asi šestá v pořadí největší akce, ono se to ani 

neorganizovalo, neuskutečnilo, jaký je teď momentálně stav té tělocvičny? Jestli 

je šance, že se to bude realizovat od roku 2019, nebo jestli to tam je jen tak a 

bude se to zase posouvat ještě o rok, jak to vypadá ten stav? 

 

Mgr. Jura: Já bych odpověděl asi na Vaše dotazy v globále takto, co se týká 

úprav sociálních bytů na Šárce a to se týká potom i samozřejmě opravy na 

Vápenici. Zadal jsem náměstkům jasný koncept, abychom se o tom bavili, nebo 

respektive zadal jsem, aby vytvořili koncept svého odboru tak, abychom 

jednoznačně věděli, do kterých akcí půjdeme, do kterých ne. Já jsem to s vámi 

komunikoval. Otázka těch sociálních bytů je na stole. My víme, že se zde budou 

stavět sociální byty a řešíme, jakou cestou půjdeme. Než se do něčeho takového 

pustíme, jako jsou opravy za 100.000.000 Kč, co se bytů na Šárce, tak samozřejmě 

proběhne o těchto všech věcech diskuse. Vy o tom budete zcela jistě zpraveni a 

budeme o tom spolu diskutovat, protože to není tak, že se rozhodneme, že dneska 

postavíme a budeme opravovat za 100 000 000 Kč, musí tu být jasný koncept. To se 

týká i tělocvičny na Vápenici. My víme, že jsme investovali spoustu peněz do 

oprav zázemí a teď je otázkou, jakou cestou půjdeme dál i v tom smyslu, zatím 

nemáme povolení. Na Krajském úřadě je odvolání proti té stavbě tělocvičny a teď 

si říkáme, jakou cestou půjdeme dál. Kolik potřebujeme ještě takových hal nebo 

tělocvičen, kolik máme sportujících dětí, mládeže a dospělých a chceme 

jednoznačně vědět, do kterých akcí půjdeme. Takže není to o tom, že dneska 

řekneme, postavíme tam to, tam to, ale chceme jasně vědět jasné návaznosti. 

Všechno musí být v logických krocích, takže o těchto všech věcech budeme 

informovat. Proběhnou samozřejmě poradou, radou a všemi těmi potřebnými kroky, 

které tedy jsou potřeba k tomu, abychom potom došli k tomu, že budeme navržené 

akce investice schvalovat.  

 

Ing. Navrátil: Slova pana primátora kvituji s povděkem. Přivaděč vody do 

průmyslové zóny, desátá největší akce za 37 milionů, jestli se to pak může 

zohlednit v ceně pozemků pro ty firmy, protože opravdu tam se s tou vodou bude 

muset to řešit. Připomínám jen, neříkám, že se to bude řešit dnes, ale zohlednit 

to pak v ceně pozemků pro investory a pokud už jsou prodány, tak pro ty příští, 

abychom s tím počítali. Pak technologický dotaz, čtu tam, že některé akce 

vznikly na poradě primátora před volbami, tzn., chybí tam nějaké číslo 

rozhodnutí. Jestli by ty další akce, byť třeba i od čáry nebo i pod čarou potom 

mohly vždycky projít nějakým procesem, buď rady nebo zastupitelstva, aby to 

nebylo jenom na poradě vedení, k čemuž my pak nemáme žádné informace, co se 

projednávalo, jak je to myšlené. Myslím tím třeba rekonstrukci domu Knihařská 

18, což jsou vlastně kancelářské prostory pro radnici. Mimochodem dotaz, kolik 

tam vznikne kanceláří, a kolik bude na Knihařské 18 úředníků plánovaných. Jenom 
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tedy dotaz, nemusí to být hned, ale jak je to tam plánované a kolik tam bude 

vlastně kanceláří. 

 

Mgr. Jura: Tento bod prošel radou města, co se týká Knihařské, my jsme se o tom 

bavili s Ing. Cardou, pane inženýre, máte slovo. 

 

Ing. Carda: Možná bych potom dal slovo Ing. Zajíčkovi, ten tady momentálně není, 

nicméně ten celý objekt magistrátu bude tvořit ucelený komplex, budovu byla 

naše, byly tam byty, které se pronajímaly. Podařilo se po nějaké době ty nájmy 

zrušit a objekt je prázdný, připravený k rekonstrukci, pokud vše zdárně dopadne, 

tak tam má vzniknout 25 kanceláří plus nějaká zasedací místnost, ale teď přišel 

kolega Zajíček, tak mu předám slovo, jestli by okomentoval objekt za radnicí na 

ul. Knihařská. 

 

Mgr. Jura: Takže kolegovi předám slovo já, pane inženýre, máte slovo. 

 

Ing. Zajíček: Dům na ul. Knihařská je připraven k rekonstrukci, kterou tady 

popsal pan kolega Carda, kde se nám bude nabízet mnoho kanceláří, řádově 20, ať 

to nepřeháním a měla by to být kompletní rekonstrukce, která zahrne střechu, 

výplně otvorů, kompletní rekonstrukci celého objektu a tím pádem by některé 

odbory mohly být konečně sesazeny a uceleně sedět v jednom místě a nemuseli by 

přebíhat z jednoho místa na druhé. Myslím, že je to rozumné, protože celý ten 

pozemek radnice nebo to jeho zázemí bude mít takový ucelený tvar. 

 

Ing. Navrátil: Zatím vše k investičním akcím, k provozním se budu ptát později. 

Jenom ještě poznámka, zvyšuje se ze 30 na 40 mil. Kč rezerva rady, tu lze 

předpokládám použít jak na provozní tak na investiční akce. Jenom to předesílám 

do mikrofonu. 

 

Mgr. Jura: Je to tak. 

 

Ing. arch. Fröml: V zásadě s tím rozpočtem souhlasím, samozřejmě nic není 

ideální, ten rozpočet vychází také z věcí, které tady už jsou dlouhodobé, jsou 

rozpracované, čili se musí dokončit, jsou připravované. Myslím, že asi představy 

těch předvolebních slibů různých stran byly trošičku odlišné, ale to se asi 

srovná až v příštím roce. Když se na to podívám, tak byla vlastně tam, kde jsou 

akce, na které se dělá teprve projektová dokumentace, tak to jsou ty akce, které 

začínáme rozjíždět. Pokud by to bylo minulé zastupitelstvo, tak bych z toho měl 

strach, protože tenkrát to bylo tak, že se schválila projektová dokumentace a už 

se s námi nikdo nebavil o potřebnosti, viz Sušilova, i když jsme o tom mockrát 

mluvili, že to bude nevýhodné a těch akcí bych mohl říct víc. Kvituji co pan 

primátor řekl, že skutečně o těch akcích budeme diskutovat. I když je tam nějaká 

částka v rozpočtu, pokud to můžu brát tak, že jako příklad peníze na rozpočet na 

Šárku, tam nějaké jsou, ale neznamená to, že ten záměr neuvidíme a že se k němu 

nevyjádříme, tak myslím, že tam ty peníze skutečně schvalme. U té vlastní Šárky, 

já jsem tehdy slyšel, že se to mělo předělávat na dvoupokojové byty a tím, 

pádem, že se měla měnit skladba toho obyvatelstva. Ti nepřizpůsobiví budou 

rozmístěni po městě a tam vzniknou sociální byty, které při tomto počtu těch 

bytů a těch sto milionech, to by byla druhá Sušilova. Já myslím, že to není ta 

správná cesta, ale já bych rád, abychom nad tím ještě potom debatovali. Mám 

dotaz na Ing. Zajíčka, co se týče toho zimního stadionu. Slyšel jsem na 

vystoupení předvolebním od pana Mgr. Pospíšila, že v září už myslím byla 

dokumentace ke stavebnímu povolení a k územnímu rozhodnutí hotová, aspoň tak to 

bylo tenkrát prezentováno před těmi fanoušky. Předpokládám, že teď to, co máme v 

rozpočtu je na prováděcí dokumentace a následně se počítá s nějakým výběrovým 

řízením. Rozumím tomu, že je to časově náročné, ale chtěl jsem se zeptat Ing. 

Zajíčka, jestli si myslí, že by šlo ten proces zkrátit natolik, abychom v tom 

příštím roce ke konci roku měli hotového vysoutěženého dodavatele a začali 

stavět i za cenu, že třeba nějakou menší částkou, ale aby se to netáhlo ještě 

další 3 roky. Jestli se to dá urychlit jinak, protože v půlce roku 2017 bylo 

rozhodnuto, že se do toho podle té studie půjde a dnes podle těch papírů tady 
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vidím, že v roce 2019 budeme mít teprve hotovou projektovou dokumentaci. Já 

myslím, že to tempo se dá zrychlit. 

 

Ing. Zajíček: Projektová dokumentace přesně podle výroku pana Pospíšila byla 

zpracována pro stavební povolení, nicméně to, co nám chybí, jsou kladná 

vyjádření orgánů, které se k tomu vyjadřují. Tzn., že stavební povolení získáme, 

až všechna ta kladná vyjádření budeme mít. V tuto chvíli se má zpracovávat 

projektová dokumentace pro provádění stavby, která je bezpodmínečně nutná pro 

zahájení výběrového řízení. Celý ten postup je co nejrychlejší, jak může být. My 

ho neumíme více urychlit, ale nechci slibovat, raději děláme s tím, že chceme, 

aby ty šatny stály, co nejdříve. 

 

Ing. arch. Fröml: Pak mám další připomínku k té Holandské. Je to v bledě modrém 

zase jak Sušilova, je tam nevýhodná dispozice, protože to je vlastně pozemek 

otočený k jihu, tzn., že zase bude chodba na jedné straně a vlastně vznikne tak 

nevýhodná stavba, jak byla ta Sušilova. Nehledě na to, že tam máme ucelený 

pozemek, kde by se vešel tolik chybějící atletický ovál, případně i fotbalové 

hřiště by se tam vešlo do toho prostoru. Mám strach, abychom ten pozemek 

nezastavěli krytým bazénem, výstavbou na Holandské ulici a potom v Prostějově už 

není šance takový po pozemek najít. Vím, že to bude dlouhodobý problém, že se 

hledal pozemek pro atletický stadion, on tady nebyl a najednou nám tak trošku 

spadl v minulém zastupitelstvu z nebe tím, že jsme vykoupili tam ty pozemky. 

Stačí tam dokoupit jenom pár pozemků a skutečně tam vznikne plocha, která by se 

měla rozumně využít, aby se nezastavěly chaoticky a pak bychom zase hledali nové 

místo. Chtěl jsem, aby se na tu Holandskou znovu podívalo. Co se týče tělocvičny 

na Vápenici, ono se to tam jaksi lámalo proti odporu těch lidí. Nemělo to 

logiku, já si myslím, že bychom se měli zamyslet, že se nabízí možnost stavět na 

pozemku TJ Sokol II, do Divišovy ulice. Možná budeme mít pozemek za místním 

nádražím, a tak dál. Zkrátka najít takový pozemek, abychom zase nestavěli nějaké 

provizorium, které nevyhovuje, anebo násilím se někde nacpe. Skutečně postavit 

pořádnou halu, jsou tady pozemky po kasárnách na ul. Jezdecká. Máme pozemků nebo 

lokalit, kdy by to dalo realizovat dost. Čili netlačit to na tu Vápenici za 

každou cenu. Jinak možná ještě potom v dalším. 

 

Mgr. Jura: Pane inženýre, škoda, samozřejmě Vám v žádném případě nechci brát 

právo na vystoupení, ani nemůžu, nicméně je škoda, že se neposloucháme. Já jsem 

říkal v předchozím vystoupení, že tyto věci budeme řešit koncepčně a za tím si 

stojím a trvám na tom. Tzn., že nepředpokládám, že se bude někde stavět 

atletický stadion, bazén, cokoliv jiného bez toho, abychom to jednoznačně 

probrali, aby to bylo v koncepci příslušného náměstka, prošlo to poradou, radou 

a všemi institucemi, kterými to má projít. Vy jste nám teď zopakoval, prosím, 

tyto problémy, o kterých jsem mluvil. Já myslím, že bychom se měli možná víc 

poslouchat a ušetříme víc času. Tím Vám neberu právo vystoupení. 

 

Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA: Děkuji panu primátorovi, že návrhy 

zastupitelského klubu SPD, jak byly předloženy, byly akceptovány a zařazeny do 

pozměňovacího návrhu. Nabízíme při jejich realizaci pomoc a doufám, že budeme 

přizváni ke konzultacím. Ještě jsme měli jeden návrh, a sice ohledně právně-

sociální poradny Světlo v beznaději, kterou podporujeme v Prostějově, ale to 

jsme se domlouvali a necháme zřejmě na později. Takže mohu za zastupitelský klub 

SPD říct, že takto navržený rozpočet podpoříme. 

 

Mgr. Jura: Já Vám děkuji, pane inženýre. 

 

MVDr. Bartošová: Přidám se k děkování, chtěla jsem poděkovat za vložení dalšího 

pokračování rekonstrukce ulice Trávnická a ulice Sokolská. Jde nám opravdu 

hlavně o chodníky a vjezdy. Potom jsem chtěla v bodě dvě se zeptat rady, jestli 

by se zabývala myšlenkou ohledně zámku ve Ptení. Pokud není uvažováno, jak jsem 

pochopila, že asi není, s využitím těch výsledků pozitivního hospodaření lesů na 

nějakou opravu zámku ve Ptení, tak bych navrhovala znovu zkusit požádat o 

vyjmutí z památkové péče s tím, že by určitě ti zájemci byli, než nám ten objekt 
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spadne na hlavu. Třetí bod mám, jestli by šlo uvažovat v té koncepci, 

poslouchala jsem dobře, nebudu se opakovat v rámci areálu bývalých jezdeckých 

kasáren, výstavbu bytů, ale ne třeba pro sociální rodiny, pro začínající nebo 

osamělé lidi, kteří opravdu třeba nemají na to, aby vystavěli si domek nebo si 

vzali nějaký velký nájem. Ať trošku odlehčím, v rámci toho v Floriánského 

náměstí, pokud by otec děkan souhlasil, nabízíme sochu svatého Floriána, která 

je u Cyrilka sv. Metoděje na Brněnské a je volná. Kdybyste chtěli, tak nabízíme. 

 

Mgr. Jura: Děkuji, paní doktorko, mám zapsáno a budeme určitě pracovat na těch 

problémech, které jste zde zmiňovala a myslím, že nějaké řešení najdeme. Zámek 

ve Ptení si necháme na samostatnou diskusi a budeme na tom pracovat.  

 

Ing. Kousal: Chtěl bych poděkovat samozřejmě za tvorbu toho rozpočtu poněvadž, 

to je vždycky materiál, který je minimálně graficky a účelově zpracován velice 

dobře a můžeme mít různé příspěvky a názory na to, které položky by se v tom 

měly objevit, ale myslím si, že v rámci toho našeho setkávání vstřícného s 

předsedy klubů a pana primátora, jsme hodně věcí vyjasnili. Já jsem byl rád, že 

ten společný názor klubu Na rovinu! a i náš, co se týká těch investic do 

školství, že jste pane primátore zařadil do té změny, kterou jsme v podstatě 

také iniciovali. Ale říkal jsem na našem setkání, že bych chtěl ještě vysvětlit 

a říkám to tady jaksi oficiálně ještě jednou, aby to naši voliči nebo 

respektive, ti lidé, kteří mi o tom říkali, slyšeli, aby si nemysleli, že jsem 

si to nechal pro sebe. Tak jsou to dvě věci, první to je ta kapitola 20 

školství, protože v plánu v roce 2018 bylo 97 milionů v položce číslo 20 a teď 

pro rok 2019 je 98 milionů, což je o milion jakoby více, ale skutečnost v roce 

2018 byla 135 milionů, takže je to vlastně pokles o 37 000 000 Kč a kapitola 21 

sociální a zdravotní, tam bylo 5 milionu a pro rok 2019 je zase 5 milionu, ale 

skutečnost v roce 2018 je předpokládaná 18 000 000 Kč, takže je to vlastně o 

13 000 000 Kč méně. Já bych chtěl jenom vysvětlit tento nesoulad. 

 

Ing. Carda: Ty částky takto mohou vypadat, že je tam rozdíl, nicméně tam je 

podstatné zdůraznit, že se bavíme v roce 2018 o upraveném rozpočtu a v roce 2019 

o návrhu schváleného rozpočtu. Tzn., pokud byste si vzali schválený rozpočet, 

tak opravdu tam potom už vstupují takové diverzity, do toho upraveného rozpočtu 

vstupují převážně dotace. Když jenom shrnu, že v tomto roce město Prostějov, 

zastupitelstvo schvalovalo dotace nějakých 33.000.000 Kč. Tzn., ty potom 

přechází z nerozdělené, která je na kapitole u Finančního odboru, z toho balíku 

se to přerozděluje, kde převážně dotace jdou do oblasti sportu, kultury, což má 

na starost Odbor školství, kultury a sportu. Pak i sociální oblast, tzn., že ty 

úpravy, o kterých se bavíme, tak jsou většinou proto, že došlo k navýšení v 

průběhu roku úpravou rozpočtu schvalovanou orgány města na dotace. Jinak, co se 

týká provozních výdajů, tak odbor školství je úplně nastejno v příštím, v tomto 

roce, ba naopak je tam ještě nárůst, protože v tomto roce se ponechávalo na 

kapitole 20 pouze 60 % odpisů. Na příští rok doporučuje rada schválit 70 % 

odpisů, tzn., že pro příští rok je tam částka asi 10.000.000 Kč z odpisů 

ponechána do oprav. Pokud by se dnes schválil návrh, jak byl předložen 

primátorem, tak tam je iniciováno 10 mil. Kč do oprav školských zařízení, 

dalších 10 mil. Kč, které zatím ještě nebyly rozděleny, jsou na kapitole 20, to 

bude schvalovat potom Rada města Prostějova. Doplním Ing. Matyáška, jak říkal 

ten součet pod čarou, kolegyně Ptáčková to sčítala, dělá asi kolem 50 000 000 

Kč, tzn. ještě o 50 mil. Kč v příštím roce, co školy požadovaly, tak 20 000 000 

Kč se pokryje z toho, co je plánováno v rozpočtu města Prostějova. 

 

Mgr. Jura: Ing. Kousal pokyvuje, že je spokojen s odpovědí, děkuji.  

 

P. Kapounek: Já bych se chtěl vrátit k záležitosti jižního prstence. Jestli jsem 

poslouchal dobře, tak v rozpočtu na to vyčleněné peníze nemáme, na ty výkupy 

pozemků. Pan Pospíšil tady hovořil o tom, že správa majetku má nějakou rezervu 

1.000.000 Kč, myslím si, že nemusím být odborník na životní prostředí ani na 

správu a údržbu majetku, abych pochopil, že to je zoufale málo, že tímhle tempem 

ten jižní prstenec tam nebude ani za 10 let. Ten důvod proč se tím zabývat je 
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podle mě docela zásadní, protože pokud se tam naskytnou v následujícím roce 

nějaké příležitosti k výkupu pozemků, využitelných právě pro ten jižní prstenec 

a my na ně nebudeme mít ty peníze, tak nám to také může utéct a už se nemusí 

podařit je vykoupit nikdy, protože je koupí někdo, kdo už je třeba nebude chtít 

prodat nebo na tom bude chtít vydělat, že je pak prodá za trojnásobek. Přijde mi 

smysluplnější tam na to nějakou položku vymezit, i když se nepříjemně promítne 

do plánovaného schodku, dát tam pár milionů, pokud ta částka se nevyčerpá, ten 

schodek tak nevznikne a nestane se vůbec nic. Takže chtěl bych to dát jako 

návrh, zvážit něco v rozmezí 5 až 10 milionů, aby ty peníze tam na to prostě 

byly, kdyby ty příležitosti k výkupům se naskytly, ať je nepromarníme.  

 

Mgr. Pospíšil: Jenom budu reagovat na to, že ten jižní prstence se opravdu 

buduje, je připravena nějaká prezentace, kterou jsme měli na staré radě někdy 

tuším v dubnu nebo v březnu, asi ji budeme muset zveřejnit i na webových 

stránkách, protože se udělalo určitě kus práce. Jak jsem konzultoval s panem 

vedoucím Vojtkem, ta částka, co tam máme, tak to je na pozemky, které jsou již 

domluveny na výkupy, takže opravdu tam v tuto chvíli žádná částka 5 nebo 

10.000.000 Kč na výkupy těchto pozemků není. Ale není to problém, pokud 

probíhají jednání, aby rada města ze své rezervy schválila nějakou částku na 

mimořádný výkup pozemků. 

 

Ing. Carda: Navážu na náměstka Pospíšila, teď si trošku dovolím promluvit za 

kolegu Vojtka, opravdu na Finančním výboru to komentoval kolega Vojtek s tím, že 

pochopitelně, kdyby nějaké pozemky byly rozjednány tak, že už se blížíme k 

nějaké závěrečné fázi, tak pochopitelně v návrhu rozpočtu ta částka bude. Tím, 

že tam žádná není, tak bohužel se nepodařilo teď aktuálně rozjednat nějaký nákup 

tak, aby to mělo smysl ji do rozpočtu dávat, doplním možná ještě jednou 

informaci k těm rezervám. Očekáváme v příštím roce, že budou rezervy města kolem 

100.000.000 Kč na fondu rezerv a rozvoje a pochopitelně pokud přijde nějaká 

nabídka nebo odbor správy a údržby se podaří smluvně zajistit nějaký pozemek, 

tak schvaluje zastupitelstvo ten materiál a půjde materiál do zastupitelstva, 

které bude rozhodovat, za jakých cenových podmínek, zda ano nebo ne, schválí 

případný výkup pozemku. Možná jeden doplněk k výsadbám, v tomto roce už teď 

zrovna kolegy Cetkovská realizovala výsadbu kolem polních cest za 300.000 Kč, to 

schvalovala Rada města Prostějova. I v příštím roce navrhujeme do fondu zeleně 

doplnit částku 2.000.000 Kč a ta částka většinou celá se směřuje do výsadby 

stromů, tzn., že na tuto oblast město Prostějov myslí. 

 

Mgr. Jura: My jsme se o tom bavili s panem Ing. Navrátilem a naší prioritou bude 

nakupovat pozemky tam, kde to pro město je výhodné a potřebné. To se týká i toho 

jižního prstence. To bude naše jedna z priorit, takže si neumím představit, že 

prostě my o tom jednáme a že si necháme ten pozemek, jak jste o tom mluvil, pane 

Kapounku, že si ho necháme někde koupit někým jiným. Protože město je chce ty 

pozemky a potřebuje je, takže tolik jenom k tomu. 

 

Ing. Blumenstein: Já si ještě dovolím doplnit technickou reakci. Nemyslím si, že 

by nějaký soukromý investor měl zrovna o tyto konkrétní pozemky zájem, neboť v 

územním plánu jsou vyčleněny jako zeleň, takže tam stejně není možnost něco 

stavět, ani tuto obavu bych neměl.  

 

Ing. Šmíd: Ještě k těm výkupům, já se vůbec divím, my tady mlátíme prázdnou 

slámu, protože nikdy nebyl problém s penězi na výkupy a vždycky, když se někde 

našel nějaký vhodný pozemek, relativně za výhodnou cenu, šlo to přes komisi 

koncepce a rozvoje a ta doporučila odkoupení těchto pozemků a vždy i rada nejen 

předcházející rada čtyři roky, ale pět, deset, 15 let před tím, pozemky byly-li 

za výhodnou cenu, tak je kupovala, my jsme je skupovali, i když jsme je potom 

třeba prodávali zase pro určitou jinou činnost. To by bylo k těm pozemkům a, 

myslím si, že tady opravdu se vlámeme do otevřených dveří a ti zastupitelé, 

kteří jsou už tady delší dobu, tak to určitě ví. K tomu rozpočtu jako takovému, 

stanovisko KSČM, my jsme se tedy podíleli na sestavování rozpočtu ještě jako 

členové minulé rady, tak si myslím, že rozpočet byl připravený odpovědně. Ty 
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změny, které jsou zde navrhovány, jsou pro nás akceptovatelné, přijatelné, 

akorát teda, že jak se říká, že zasekneme sekyru trošku do fondu rezerv a 

rozvoje. Myslím ale, že tam budeme mít po vyúčtování letošního roku peněz zase 

dostatek. Čili klub KSČM podpoří tento rozpočet. 

 

Mgr. Ošťádal: Já bych chtěl navázat na tu věc před přestávkou, přestože už bylo 

něco řečeno, ohledně toho jižního parku nebo jižního prstence nebo jižní části 

prstence, abychom se tady nebavili s údajným politickým oponentem panem Mgr. 

Pospíšilem, abychom si tady neříkali, co kdo splnil a slíbil. Já bych požádal o 

nějakou objektivní informaci třeba Odbor životního prostředí, kde v té části, 

která je tedy vyznačena zeleně v územním plánu, byly vysazeny ty stromy. Doufám, 

že do toho nezapočítáte tu oddělovací zeleň kolem silnice, která tam byla 

absolutně mimo tady tu záležitost. Takže to se pak nad tím můžeme bavit. Tu 

informaci žádám nad to, že zveřejníte třeba na webu města nějakou vizualizaci. 

Teď bych reagoval na to, co řekl pan Ing. Šmíd, to je pravda, že město pokud by 

chtělo nějaké pozemky, tak asi finance na to nějaké jsou v rezervě, ale já jsem 

spíš měl na mysli ohledně části jižního prstence nějaký aktivní přístup k výkupu 

těch pozemků ve smyslu pozemků pod severním obchvatem nebo pozemky pro 

cyklostezky. Zkrátka, že by magistrát už oslovil vlastníky, kteří vědí, že tam v 

územním plánu ta plocha je vyčleněna pro zeleň, zdali nechtějí ty pozemky 

prodat. Pozemky levnější pravděpodobně nebudou, pozemky se nijak nelíhnou a už i 

v těch kouscích se dá něco dělat. Jak skupují pozemky různí podnikatelé v 

zemědělství, tak si myslím, že i to město k tomu může přistupovat aktivně a jak 

jsem už jednou řekl, na té straně města, kde já bydlím, to opravdu budeme vnímat 

jako něco téměř zázračného, protože zatím se rozšiřoval vždycky jenom biokoridor 

Hloučela a ta severní strana města. My jsme tam takový Bronx, takže pokud by tam 

něco rostlo, já samozřejmě vím, že zbyly peníze a ty se daly kolem polních cest, 

už tam něco bylo vysazeno kolem těch polních cesta ze strany Domamyslic, ale 

každé rozšíření bude vítanou změnou. Ty 2 000 000 Kč na zeleň, které tady řekl 

pan Ing. Carda na sázení stromů, to jsou stromy po celém katastru města. Já tam 

vidím, protože z té strany samozřejmě dochází k větrné erozi, další problém, že 

prostě ten dluh na této části je veliký. Od Domamyslic až po Brněnskou se toho 

dá mnoho učinit. Co řekl pan Ing. Šmíd o tom, že, nebo vlastně Ing. Blumenstein 

o tom, že je to zelené, a proto asi ti majitelé nebudou mít nějak zájem to tam 

nějak skupovat, vzpomeňme si na případ, kdy to bylo dokonce šedé pro nějaký 

obchvat města a zakomponoval se nám tady do toho jeden výkup bývalého 

zaměstnance magistrátu a potom jsme to tady nějak řešili.  

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Já se omlouvám nyní zhruba tak na hodinu a 

půl z jednání, protože mě vedou neodkladné záležitosti, které musím předřadit 

před to jednání. Nicméně chci podotknout, že bych, pokud už bude hlasováno o 

rozpočtu, pro rozpočet hlasoval. 

 

Mgr. Jura: Děkuji, pane inženýre, takže teď řeknu možná věc, kterou jsem chtěl 

až potom. My jsme spolu diskutovali několikrát nad rozpočtem, to už tady padlo, 

několikrát se všemi předsedy zastupitelských klubů. Říkali jsme, že pokud budeme 

umět zodpovědět všechny otázky a budeme na ně umět odpovědět, doposavad mám 

pocit, že takhle se děje, a tak naší ambicí je schvalovat dneska rozpočet, pane 

inženýre, samozřejmě otázkou je, jestli už budete přítomen nebo ne. Je škoda, že 

nemůžete aktivně hlasovat, protože to, co jste řekl samozřejmě bereme na vědomí 

ale nicméně nemůžeme zahrnout do hlasování, takže to bude pouze Vaše proklamace. 

Myslím to samozřejmě v dobrém. Teď se vrátím k panu Mgr. Ošťádalovi. Začínám být 

jakoby nervózní, ale úplně v pohodě s naprostou grácií to zvládnu. Nicméně mi 

trošku vadí, vy jste viděli, předsedové zastupitelských klubů, zase se k tomu 

vrátím, že všechny vaše připomínky, které měly logiku jsem po diskusi ve sboru, 

tzn. v radě, v poradě, navrhl ke schválení. Tady se přesvědčujeme asi hodinu 

nebo dvě hodiny o něčem a o tom mluvím právě. Pokud ten návrh bude konstruktivní 

vždycky se o něm budeme bavit a je úplně jedno ze které politické strany vzejde. 

Tato diskuse nás všechny zbytečně v dnešním jednání o rozpočtu zdržuje. 
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Ing. Navrátil: Já nejdřív ještě řeknu, jsem rád, že se už neschvalují rozpočty 

tím stylem, kdo je pro rozpočet miliarda, všichni jsou pro, ale že se to 

schvaluje tím způsobem, že se o těch věcech diskutuje. To považuji za důležité i 

vůči občanům i vůči nám. Já si píšu teď poctivě poznámky, co kdo řekl a ohledně 

těch pozemků, já to vnímám, že v dalším roce to budeme třeba řešit trošičku 

jinak, takže za ten proces, za tu změnu toho procesu oproti době předchozí jsem 

velmi rád. Už bych přešel od investičních akcí k provozním akcím. Ony sice 

nejsou tak očividné jak ty investiční, ale dá se na nich hodně prodělat nebo 

hodně vydělat. Takže mě by teď třeba zajímala nějaká bližší zpráva domovní 

správy pana Ing. Průši, jak vidí hospodaření 2019 v domovní správě a potom 

uvědomme si v kontextu s tím, co jsem říkal, že se o té věci bavíme, kolik nás 

třeba ročně stojí knihovna, kolik nás třeba stojí ročně kino Metro, kolik nás 

stojí KaSC, kolik nás stojí některé ty věci? Kdybych teď položil dotaz 

komukoliv, jste schopni říct, která je třeba třetí největší položka v provozních 

nákladech organizací. Je právo bavit se třeba o těch nákladech těch lesů nebo 

domovní správy, proč je to zrovna tak. Takže poprosím nějakou zprávu 

prostřednictvím pana primátora nebo případně i písemně jak, jak to vidí domovní 

správa. 

 

Mgr. Jura: Jsem přesvědčen o tom, že všichni vedoucí odborů jsou schopni 

kvalifikovaně odpovědět na jakoukoliv Vaši otázku, ale v tuto chvíli pan ředitel 

domovní správy je připraven, takže pane řediteli, máte slovo. 

 

Ing. Průša: Jenom ve stručnosti, domovní správa, jak jistě víte, obhospodařuje 

několik zcela nesourodých činností a každá z nich je trošku jinak financována. 

Začnu tepelným hospodářstvím, vyrábíme teplo, vlastníme kotelny, cena tepla je 

regulovaná a v podstatě probíhá to tak, že po konci topné sezóny se spočítají 

náklady, kde převážná část nákladů je na palivo a prodané množství tepla. Z toho 

vzejde nějaká cena. Domovní správa mívá zde zisk zhruba 1 až 2.000.000 Kč, který 

spolu s odpisy věnujeme potom do oprav, údržby a investic. Pokud se týká zimního 

stadionu, tam vlastně fungujeme v režimu podpory, kdy vlastně od výnosů se 

odečtou po konci roku náklady a tu ztrátu, která bývá zhruba 4 a půl až 5 

milionu korun doplácí město. Ty náklady jsou víceméně 10 let stálé, jsou to 

hlavně energie, plyn, elektřina, voda plus mzdy. To je základ těch nákladů. 

Lázně jsou zhruba ve stejném režimu, tzn. zase je tam veřejná podpora na pokrytí 

ztráty, to je z toho důvodu i u těch lázní i u toho zimního stadionu, aby ta 

cena byla přijatelná, jak pro občany, tak pro organizace. Společenský dům je 

rovněž v tomto režimu, zase tam se podařilo vlastně organizačními změnami a jak 

přecházel na domovní správu snížit dotaci města ze 2 000 000 Kč nebo 1,8 mil. Kč 

zhruba na nějakých 600 - 700 000 Kč. Nicméně společenský dům bude určitě jedno z 

témat příštího roku, protože situace se mění každým dnem. My jsme teď 

absolvovali kontrolu Hasičského záchranného sboru, příští pondělí mám jednání s 

nimi a vzejdou určitě nějaké požadavky na to, aby se tam udělala některá 

opatření, abychom zvýšili bezpečnost provozu. Koupaliště nebo respektive 

akvapark provozujeme ve své činnosti a tam je tendence taková, abychom aspoň 

provozně samozřejmě bez odpisů skončili na nule. Někdy se nám to podaří některou 

sezónu, některou ne, tak jak jste se asi v tisku dozvěděli. Letos jsme byli 

nuceni tam zainvestovat, protože ten areál už je 12 let starý, takže jsme 

skončili se ztrátou. Předpokládáme, že příští rok snad ta sezóna vyjde líp a 

dorovnáme to. Pokud jde o Vrahovice, tak na příštím jednání zastupitelstva vám 

magistrát předloží návrh smlouvy, kde by vlastně provoz měl probírat stejně jako 

na zimním stadionu a v lázních, tzn., v tom režimu veřejné podpory. Tam jsme 

odhadli, protože ta sezóna jela pouze dva týdny, takže nejsme schopni detekovat 

nebo nastínit všechny náklady, jak budou, nicméně s nějakou jistou erudicí a s 

nějakou zkušeností jsme tam něco navrhli. Samozřejmě veškeré ty veřejné podpory 

nebo respektive podpory ve veřejném zájmu podléhají každoročně kontrole ze 

strany magistrátu. Jsou kontrolovány náklady i výnosy, takže není to tak, že 

domovní správa hospodaří, jak chce. Poslední oblastí je oblast správy bytů a 

nebytových prostor, kde ještě před pěti, osmi lety jsme na údržbu celého fondu 

dostávali 9 - 10 000 000 Kč ročně, což pokrylo náklady na havárie a revize atd. 

Několik let po sobě už se zvedá dotace do této oblasti, nyní je tam tuším 
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27 000 000 Kč na příští rok a s těmi penězi samozřejmě se dá leccos opravit. 

Nejblíž tady je dejme tomu dům na nám. T. G. Masaryka 11, kde, jestli jste si 

všimli letos proběhla výměna střechy, proběhla výměna oken. Příští rok tam 

chystáme opravu fasády, včetně těch historických prvků, jenom tato oprava bude 

stát 4,5 mil. Kč. Většinu těchto peněz ještě donedávna vlastně spolykaly ty 

běžné havárie údržby a podobně. Já tady, jestli můžu ještě chviličku, tak pár 

z těch největších akcí, které plánujeme na příští rok z tohoto fondu, už jsem 

říkal, že zhruba 4 a půl milionu přijde ta fasáda naproti, dále tady máme opravy 

střechy na Finské, Norské 2, 4 a 6, každá zhruba 450 tis. Kč až 500 000 Kč. 

Příští rok chceme zde na ul. Kravařova 1, tzn. ten rohový dům, udělat napojení 

na kanalizaci a vodovod, protože tam vznikl problém v okamžiku, kdy se tam 

udělala restaurace, tak přestali stíhat přečerpávací kanalizace plus ta 

vodovodní přípojka, takže máme vyprojektované nové přípojky a zhruba 800 tis. Kč 

by mělo jít tady do této oblasti. Pokud se týče elektroinstalace, tak zase je to 

dům na ul. Kravařova 1, kde by se měla udělat komplexní rekonstrukce za 500 000 

Kč, na ul. Palackého 2 za 400 000 Kč, příští rok budeme vyměňovat antény, 

protože jak jistě víte, bude se přecházet na TVB T2, tzn., tam máme plánovaných 

350 tis. Kč. Máme naplánovanou výměnu oken buďto na ul. Norská 3 nebo na 

Perštýnském náměstí 7. To po dohodě, co bude zařazeno do investic, nebo co bude 

dělat odbor investic a co my. Tam máme zhruba necelé 2,1 mil. Kč a doděláme 

výměnu oken v domě na ul. Kravařova 1, co je zhruba 1.000.000 Kč. 

 

Mgr. Jura: Pane inženýre, jste s odpovědí spokojen? 

 

Ing. Navrátil: Ano, děkuji. 

 

Hájek Martin, Mgr. Ph.D.: Měl bych drobnou poznámku ještě tady k tomu tématu 

nákupu traktorku, jak tady načal kolega Matyášek. Já vůbec nezpochybňuju to, že 

koupit dobrý traktorek by mohlo stát 300 000 Kč, ale jenom jsem se chtěl zeptat. 

Ten pozemek koupaliště Vrahovice je městský a tak jsem se chtěl zeptat, jestli 

by nebylo hospodárnější, kdyby trávu vyžínalo FCC. 

 

Ing. Carda: Určitě nebylo, protože v momentě, kdy to dělá FCC, tak nám fakturuje 

vč. DPH, tzn., už jenom to DPH 21 % prodražuje tu službu, o které se bavíme. Já 

říkám, že to je určitě stoprocentně levnější zajistit zaměstnanci. Traktorek je 

jejich, domovní správa ho odpisuje a má tam nějakého buď dohodáře nebo 

zaměstnance stálého, který prostě sedne, poseče to a stoprocentně je to levnější 

než přes FCC, kde minimálně je tam také traktůrek a zaměstnanec i odpisy jako u 

nás, minimálně se to navyšuje o to DPH.  

 

RNDr. Rašková s technickou poznámkou: FCC seče 2× za rok, na koupališti to bude 

potřeba určitě víckrát, protože pokud si na trávu máme sednout, lehnout, tak je 

to skoro každý týden. 

 

Mgr. Jura: Nevidím žádného dalšího přihlášeného zastupitele do diskuse, než 

přejdeme k samotnému hlasování o návrhu rozpočtu, jak jsem jej předložil já, 

tedy pozměňovací návrh samozřejmě, abychom si byli toho všichni vědomi, tak v 

tuto chvíli tedy končím diskusi a chci vám všem poděkovat za vstřícný přístup 

k tomuto jednání a projednávání, ať už samozřejmě probíhalo před tímto zasedáním 

zastupitelstva i v jeho samotném průběhu. V neposlední řadě nakonec tedy bych 

chtěl poděkovat všem tvůrcům tohoto rozpočtu, kteří se na tom podíleli, ať už to 

byla samozřejmě ještě rada v minulém zastupitelstvu činná, všechny odborníky, 

tzn. finanční výbor, kteří se na tom podíleli. Myslím, že byť tady padaly 

názory, že máme možná jiné představy, kdokoliv z nás, tak rozpočet byl zpracován 

velice dobře, kvalitně a zodpovědně. Za to vám všem, kteří jste se na tom 

podíleli, děkuji. Nyní můžeme přejít k samotnému hlasování ke schválení rozpočtu 

města Prostějova na rok 2019. 

 

Ing. Carda: Jenom jedna poznámka, rozpočet, jak jste projednávali, tak v té 

verzi, která byla původní, visel na úřední desce. Teď by se mělo hlasovat o 

doplnění, které předkládá primátor a v případě že to doplnění většinou bude 
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odhlasováno, tak obsluha hlasovacího zařízení má připravený návrh rozpočtu, 

včetně zapracovaných změn, kde uvidíte konečná čísla, včetně těchto změn. 

 

Mgr. Jura: To je pozměňovací návrh, rozumím tomu, já jsem o tom omluvil, abychom 

věděli, že se jedná o ten pozměňovací návrh, ale samozřejmě musíme hlasovat 2×. 

V tomto případě napoprvé hlasujeme o pozměňovacím návrhu, aby nám to bylo všem 

jasné. 

 

Hlasování: 

12:49:55 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             

  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Omluven         

(Pozn.zapisovatelky: Ing. Mgr. Matyášek sdělil, že pokud by byl přítomen 

hlasování, hlasoval by Pro.) 

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 33 (94%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 2 

 

Schváleno usnesení č. 18229: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

tyto připomínky k návrhu rozpočtu pro rok 2019: 

1. zařazení dalších 16-ti investičních akcí a oprav stavební povahy do návrhu 
rozpočtu v celkové částce 11 260 tis. Kč,  
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2. zapojení prostředků rezerv města (fond rezerv a rozvoje) na financování 
těchto akcí v celkové částce 11 260 tis. Kč. 

Jedná se o: 

- Investiční akce 

Poř.č. Text tis. Kč 

117 Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích 200,00 

118 

Vybudování pískoviště a prolézaček vedle hřiště TJ 

Sokol Vrahovice 500,00 

  

Sídl. Hloučela - komunikace vnitrobloku A. Slavíčka, 

V. Špály, J. Zrzavého - PD 500,00 

210 MŠ Žešov - rekonstrukce kotelny PD 150,00 

331 ZŠ Melantrichova - protipožární opatření 900,00 

121 Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 - PD 150,00 

Celkem dodatečně zařazené investice stavební povahy 2 400,00 

- Opravy a údržbu stavební povahy 

Poř.č. Text tis. Kč 

157 MŠ Hanačka - oprava topení 500,00 

160 ZŠ a MŠ Palackého - rekonstrukce podlahy tělocvičny 2 000,00 

164 

ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ 

(3x) 900,00 

168 

ZŠ J. Železného - rekonstrukce prostoru hlavního vchodu 

do ZŠ 1 500,00 

171 ZŠ Majakovského - výměna topidel v tělocvičně 360,00 

180 

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce podlah ve třídách 1. 

stupně 800,00 

190 ZŠ Palackého - oprava plechové střechy 800,00 

218 

MŠ Smetanova - rekonstrukce vodovodních rozvodů ve 

školní jídelně 500,00 

291 ZŠ E. Valenty - rekonstrukce výtahu ŠJ 1 000,00 

393 ZŠ a RG PV - příjezdová komunikace pro školní kuchyň 500,00 

Celkem dodatečně zařazené opravy a údržba stavební povahy 8 860,00 

 

Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019, po dodatečném 

zahrnutí dalších akcí, by měl tyto ukazatele: 

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: 134 311,73 

Příjmy celkem: 1 000 874,39 

5. 
Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu 

stavební povahy: 
762 483,33 

5. Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: 77 360,00 

Neinvestiční výdaje celkem: 839 843,33 

6. Investiční výdaje "stavební": 178 000,00 

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

Investiční výdaje celkem: 198 133,52 

Výdaje celkem: 1 037 976,85 

Celkový objem financujících operací: 37 102,45 
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Mgr. Jura: Bylo schváleno, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Nyní 

můžeme hlasovat tedy o návrhu rozpočtu pro rok 2019 s tím schváleným 

pozměňovacím návrhem.  

 

 

Hlasování: 

12:50:21 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             

  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Omluven         

(Pozn.zapisovatelky: Ing. Mgr. Matyášek sdělil, že pokud by byl přítomen 

hlasování, hlasoval by Pro.) 

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 33 (94%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 2 

 

Schváleno usnesení č. 18230: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

A. Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2019, včetně schválených připomínek, 

s těmito ukazateli: 

Třída Text 
Návrh v tis. 

Kč 

1. Daňové příjmy: 739 799,54 



Strana 32 z 51 

 

2. Nedaňové příjmy: 125 760,12 

3. Kapitálové příjmy: 1 003,00 

4. Dotace: 134 311,73 

Příjmy celkem: 1 000 874,39 

5. 
Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební 

povahy: 
762 483,33 

5. Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: 77 360,00 

Neinvestiční výdaje celkem: 839 843,33 

6. Investiční výdaje "stavební": 178 000,00 

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

Investiční výdaje celkem: 198 133,52 

Výdaje celkem: 1 037 976,85 

Celkový objem financujících operací: 37 102,45 

 

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         178 000 000 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 

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 
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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, včetně studie 50m x 

10drah 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 

117 Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích 200,00 

118 

Vybudování pískoviště a prolézaček vedle hřiště TJ Sokol 

Vrahovice 500,00 

  Úprava polohopisu tzv. "osmiček" na sídl. Hloučela - PD 500,00 

210 MŠ Žešov - rekonstrukce kotelny PD 150,00 

331 ZŠ Melantrichova - protipožární opatření 900,00 

121 Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 - PD 150,00 

Celkem investice stavební povahy 

178 

000,00 

 

D. rozpis oprav a údržby u kap. 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu     

77 360 000 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 
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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 

157 MŠ Hanačka - oprava topení 500,00 

160 ZŠ a MŠ Palackého - rekonstrukce podlahy tělocvičny 2 000,00 

164 ZŠ a MŠ Kollárova - oprava sociálního zařízení v MŠ (3x) 900,00 

168 ZŠ J. Železného - rekonstrukce prostoru hlavního vchodu do ZŠ 1 500,00 

171 ZŠ Majakovského - výměna topidel v tělocvičně 360,00 

180 ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce podlah ve třídách 1. stupně 800,00 

190 ZŠ Palackého - oprava plechové střechy 800,00 

218 MŠ Smetanova - rekonstrukce vodovodních rozvodů ve školní jídelně 500,00 

291 ZŠ E. Valenty - rekonstrukce výtahu ŠJ 1 000,00 

393 ZŠ a RG PV – příjezdová komunikace pro školní kuchyň 500,00 

    77 360,00 

 

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                                    

37 102 453,41 Kč 

jmenovitě takto: 

Poř. 

č. 
Text tis. Kč 

1 
Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční 

akce 
40 440,30 

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 37 102,45 

 

 

bere 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 
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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 

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 
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Celkem osobní výdaje 224 467,40 

 

svěřuje 

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, 

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, 

 

pověřuje 

 

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 
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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), 

 

ukládá 

 

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, 

 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. 

 

 

Mgr. Jura: Musím konstatovat, že rozpočet schválili všichni přítomní 

zastupitelé, včetně Ing. Matyáška, který to deklaroval, takže vám všem děkuji. 

Přítomní ocenili tuto skutečnost potleskem. 

 

 

Předsedající Mgr. Jura vyhlásil přestávku v délce 30 minut. Po přestávce 

pokračovalo zasedání bodem 5. 

 

 

K bodu  5. Svěření pravomoci v oblasti samostatné působnosti města náměstkovi 

primátora 

13:21:49 (zvukový záznam část 2) 

 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení 

dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 

13:29:15 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nehlasoval      

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             
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  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Omluven         

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Nehlasoval      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 31 (89%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (6%) 

Omluveno: 2 

 

Schváleno usnesení č. 18231: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

r o z h o d l o 

v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, svěřit oblast realizace projektu Severní obchvat jako záležitosti 

patřící do samostatné působnosti města Prostějova, Ing. Jiřímu Rozehnalovi, 

náměstkovi primátora. 

 

 

K bodu  6. Doplňovací volba do Finančního výboru 

13:29:37 (zvukový záznam část 2 – 00:03:20) 

 

Předsedající Mgr. Jura sdělil, že obdržel písemnou nominaci klubu SPD, aby 

členem Finančního výboru byl zvolen Ing. Bohumil Moudrý. Volební komise, která 

byla ustanovena v průběhu ustavujícího zasedání, písemný návrh ověřila před 

začátkem dnešního zasedání, originál je podepsán dvěma ověřovateli.  

 

Dále předsedající navrhl, aby volba proběhla v souladu s volebním řádem veřejnou 

volbou a dotázal se, zda má někdo jiný návrh. Jiný návrh žádný z přítomných 

členů zastupitelstva nepředložil, předsedající dal hlasovat o svém návrhu, aby 

volba proběhla veřejným hlasováním. 
 

Hlasování: 

13:30:30 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             
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  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nehlasoval      

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             

  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Omluven         

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Nehlasoval      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 31 (89%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (6%) 

Omluveno: 2 

 

Schváleno usnesení č. 18232: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

volbu člena Finančního výboru veřejným hlasováním prostřednictvím hlasovacího 

zařízení. 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu, zvolit Ing. Bohumila Moudrého členem 

Finančního výboru. 

 

Hlasování: 

13:31:14 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nehlasoval      

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             

  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             
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  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Omluven         

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Nehlasoval      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 31 (89%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (6%) 

Omluveno: 2 

 

Schváleno usnesení č. 18233: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

v o l í 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) ve spojení s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem Finančního výboru Ing. 

Bohumila Moudrého. 

 

 

K bodu  7. Zřízení Komise pro regeneraci městské památkové zóny a jmenování 

předsedy a členů komise 

13:31:38 (zvukový záznam část 2 – 00:05:40) 

 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

 

Mgr. Jura sdělil, že Rada města Prostějova na své schůzi dne 13. 11. doporučila 

zastupitelstvu zřídit Komisi pro regeneraci městské památkové zóny a dne 30. 11. 

2018 doporučila jmenovat předsedu a členy komise, přísl. materiál byl zaslán 

členům zastupitelstva el. poštou dne 3. 12. 2018.  

 

V rozpravě vystoupil Ing. Jan Navrátil a sdělil s omluvou, že jeho vinou za 

Změnu pro Prostějov nebyl předložen žádný návrh a navrhl pozměňovací návrh, aby 

byla zřízena komise v počtu 14 členů a členem komise, aby byl jmenován Ing. 

arch. František Fröml. 

 

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o pozměňovacím 

návrhu Ing. Navrátila. 
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Hlasování 

13:33:26 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             

  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Omluven         

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Nehlasoval      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 32 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 2 

 

Na plátně byl uveden text: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

z ř i z u j e 

Komisi pro regeneraci městské památkové zóny s celkovým počtem 14 členů, 

j m e n u j e  

předsedu a členy komise takto: 

1. Ing. Jiří Rozehnal – předseda (ANO 2011) 

2. Mgr. Jiří Pospíšil (Pévéčko) 

3. Ing. arch. Zdeněk Beran (ODS a osobnosti) 

4. Mgr. Soňa Provazová (ČSSD) 

5. Ing. Ivo Lužný (Na rovinu!) 

6. Ing. Václav Šmíd (KSČM) 

7. Bc. Tomáš Strouhal (KDU - ČSL) 

8. MgA. Aleš Procházka (SPD) 

9. Mgr. Sabina Soušková, zást. Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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10. Mgr. Helena Hocková, zást. Národního památkového ústavu, ú. o. p., 

Olomouc 

11. Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové 

péče MMPv 

12. Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv 

13. Mgr. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv, 

14. Ing. arch. František Fröml (ZPP). 

 

tajemnice: Ida Jordová, zaměstnankyně Odboru územního plánování a 

památkové péče. 

 

V rozpravě dále vystoupili: 

 

Mgr. Jura pro ujasnění konstatoval, že bylo hlasováno o návrhu dle písemného 

materiálu vč. pozměňovacího návrhu a dotázal se, zda je tento postup správně po 

procedurální stránce. Dle jeho názoru však mělo být hlasováno nejprve pouze o 

pozměňovacím návrhu a poté o usnesení, jak bylo uvedeno v písemném materiálu vč. 

pozměňovacího návrhu. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou sdělil, že se domnívá, že má primátor pravdu 

a že správný postup je ten, že nejdříve se hlasuje o pozměňovacím návrhu a 

následně o návrhu samotném. 

 

Mgr. Jura navrhl předchozí hlasování považovat za hlasování o pozměňovacím 

návrhu a dal hlasovat o návrhu dle písemného materiálu vč. pozměňovacího návrhu. 

 

Hlasování: 

13:35:35 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             

  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Omluven         

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             
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  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 33 (94%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 2 

 

Schváleno usnesení č. 18234: 

Zastupitelstvo města Prostějova ve znění pozměňovacího návrhu 

z ř i z u j e 

Komisi pro regeneraci městské památkové zóny s celkovým počtem 14 členů, 

j m e n u j e  

předsedu a členy komise takto: 

1. Ing. Jiří Rozehnal – předseda (ANO 2011) 

2. Mgr. Jiří Pospíšil (Pévéčko) 

3. Ing. arch. Zdeněk Beran (ODS a osobnosti) 

4. Mgr. Soňa Provazová (ČSSD) 

5. Ing. Ivo Lužný (Na rovinu!) 

6. Ing. Václav Šmíd (KSČM) 

7. Bc. Tomáš Strouhal (KDU - ČSL) 

8. MgA. Aleš Procházka (SPD) 

9. Mgr. Sabina Soušková, zást. Krajského úřadu Olomouckého kraje 

10. Mgr. Helena Hocková, zást. Národního památkového ústavu, ú. o. p., Olomouc 

11. Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování a památkové péče 

MMPv 

12. Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv 

13. Mgr. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města MMPv, 

14. Ing. arch. František Fröml (ZPP). 

 

tajemnice: Ida Jordová, zaměstnankyně Odboru územního plánování a památkové 

péče. 

 

 

 

K bodu  8. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice 

13:35:58 (zvukový záznam část 2 – 00:09:45) 

 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Kapounek Petr, Ošťádal Petr, Mgr., Jura František, Mgr., 

Nevrtal František, Bc., vedoucí Odboru správy a zabezpečení MMPv, Fröml 

František, Ing., arch., Rašková Alena, RNDr., Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA 

 

- P. Kapounek sdělil, že se na něho obrátil ……, který je investorem ulice a 

původně navrhoval název Hrušková, ten není správně z jazykového hlediska, název 

Hrušňová …… však nevyhovuje a požádal o pojmenování nové ulice názvem Meruňková 

 

- Bc. Nevrtal k dotazu Mgr. Ošťádala, jaký je postup pro pojmenování ulic, 

sdělil, že ze strany Odboru správy a zabezpečení přichází návrh, který je 

předkládán radě města, rada doporučuje název zastupitelstvu, vychází se 

z místních poměrů, např. v této oblasti jsou ulice nazvány podle stromů, tak se 

doporučuje název, který těmto zvyklostem odpovídá, dále sdělil, že zákon o 

obcích neumožňuje pouze dva případy pojmenování a to podle žijících osobností a 

nesmí vznikat duplicitní názvy v daném městě, v současné době ve městě 

Prostějově není ulice Hrušňová ani ulice Meruňková 

 

- Ing. arch. Fröml doporučil z vlastní obdobné zkušenosti vyjít žadateli vstříc 
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- RNDr. Rašková připomenula, že …… navrhl název Hrušková a rada pouze opravila 

název, aby byl správný z gramatického hlediska, neboť se jedná o strom hrušeň 

 

- Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA doporučil, že pokud se jedná o žádost jednoho 

občana, vyžádat arch s podpisy několika sousedů 

 

- P. Kapounek sdělil, že se sice jedná o jednoho občana, který však lokalitu 

postavil, je v kontaktu s budoucími majiteli nemovitostí a navrhl materiál 

odložit, aby magistrát s …… jeho žádost znovu projednal 

 

Předsedající rovněž navrhl materiál odložit a dal o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 

13:43:26 

______________________________________________________________________ 

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Nehlasoval      

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS a osob 34  Pro             

  Burda Vojtěch                            ANO 2011   29  Pro             

  Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA            SPD        6   Pro             

  Faltýnková Dagmar                        ANO 2011   55  Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Hájek Martin, Mgr. Ph.D.                 Na rovinu! 4   Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Zdržel se       

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            Na rovinu! 16  Pro             

  Karšulín Roman                           ANO 2011   3   Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Nehlasoval      

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Křupka Martin                            SPD        14  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         Na rovinu! 35  Pro             

  Machaň Bohuslav, MUDr.                   PV         17  Zdržel se       

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 Na rovinu! 32  Omluven         

  Moudrý Marek, Ing.                       ODS a osob 18  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               ZPP        26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Ošťádal Petr, Mgr.                       Na rovinu! 13  Pro             

  Peka Tomáš                               Na rovinu! 27  Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Rozehnal Jiří, Ing.                      ANO 2011   24  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Sklenka Miloš, Bc.                       ANO 2011   33  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS a osob 10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Zatloukal Jan, Bc.                       ODS a osob 21  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 29 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 2 (6%) 

Omluveno: 2 
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Schváleno usnesení č. 18235: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 8. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice. 

 

 

K bodu  9. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

13:43:48 (zvukový záznam část 2 – 00:17:30) 

 

Předsedající Mgr. Jura sdělil, že do rozpravy k bodu 9 se přihlásil občan …… a 

předal mu slovo. 

 

……, občan přihlášený do rozpravy sdělil, že poslal technickou připomínku e-maily 

všem členům zastupitelstva a jednalo se o poměrné zastoupení, to bylo k bodu č. 

7, dále požádal o změnu zimní údržby komunikací tak, aby chodníky byly bezpečné 

co nejdříve i o víkendu příp. za pomoci občanů, interval 48 hodin považuje za 

příliš dlouhý. K regeneraci sídliště Šárka sdělil, že má několik připomínek 

(zaslal opět e-maily zastupitelům vč. fotodokumentace a projektu), jako největší 

problém vidí změnu původně obousměrné komunikace a připomenul příslib, že by 

event. komunikace znovu mohla být obousměrná, má však příslib Ing. Rozehnala, že 

žádost projednají, proto nežádá sdělení nyní. 

- k tomu vystoupili:  

- Mgr. Libor Vojtek, vedoucí Odboru správy a údržby majetku města a 

sdělil, že v rámci zimní údržby komunikací je striktně postupováno dle 

plánu zimní údržby, který má tři pořadí, následky přírody nejsou zcela 

odstraňovány, ale jsou pouze zmírňovány v pořadí dle tří stupňů, kdy 

nejzazší termín je do 48 hodin 

- Bartošová Zuzana, MVDr. s technickou poznámkou připomenula, že 

v konkrétním případě, jenž zmiňoval R. Matl v e-mailu, byly cesty posypány 

včas a občané upozorněni na nebezpečí 

 

Předsedající Jura František, Mgr. předal slovo dalšímu občanovi přihlášenému do 

rozpravy ……. 

 

……, občan přihlášený do rozpravy, sdělil, že si přišel stěžovat na drahé vodné 
a stočné, dle jeho názoru jde většina zisku Francouzům. V roce 2005 

zastupitelstvo rozhodlo o vstupu finančně silného partnera do vodárenství města 

a zakotvilo podmínku, že se nebude zvyšovat vodné a stočné, pouze o inflační 

koeficient, tehdy bylo vodné a stočné 30 Kč, dnes je 84 Kč. Sdělil, že 

vytvořením akciové společnosti byla společnost odříznuta od dotací z EU a státu, 

podniká s hmotným i nehmotným majetkem města Prostějova a nic z toho město nemá, 

vložilo 600 mil. Kč majetku, a to nepočítá nehmotný majetek. Za dobu trvání 12 

nebo 13 let město nedostalo ani korunu na dividendách, zastupitelstvo překračuje 

zákon o řádném hospodaření s obecním majetkem. Je nespokojen, protože se 

nerozlišuje mezi člověkem, který má 6 tis. Kč důchodu nebo tím, co má 30 tis. Kč 

důchodu, invalidy atd. Požádal zastupitelstvo, aby se jeho stížností řádně 

zabývalo a smlouvu zrušilo, což učinilo již mnoho měst. Dle jeho názoru 1/3 

upravené vody teče do země, protože potrubí je nekvalitní, kanalizace ve 

Vrahovicích je tragédie. 

- k tomu vystoupil Mgr. Jura sdělil, že na připomínky bude zaslána písemná 

odpověď 

 

Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA připomenul, že na posledním zasedání měl dotaz 

k výstavbě ubytovny na Prešovské ulici ve Vrahovicích, poděkoval za rychlou 

odpověď, kterou předal na schůzce občanům a dále ji předá petentům, v této 

souvislosti apeloval do budoucna na to, až se budou dávat investiční pobídky 

firmám, přicházejícím do Prostějova, aby to byly firmy, které budou mít přidanou 

hodnotu v nabídce kvalifikované práce, aby nebyl další tlak na ubytovny. 

 

Kousal Petr, Ing. se dotázal, zda budou pokáceny některé vzrostlé stromy na 

Floriánském náměstí v souvislosti se stavbou dopravního terminálu 
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- k tomu vystoupili:  

- Ing. Antonín Zajíček sdělil, že při projekční přípravě byla zvolena 

varianta, aby velké stromy nemusely být pokáceny 

- Mgr. Libor Vojtek upozornil na skutečnost, že na Floriánském náměstí 

některé stromy uhynuly, což nemělo souvislost s dopravním terminálem 

- MVDr. Bartošová navrhla umístit sochu Sv. Floriána, příp. vhodné 

připomenutí 

- P. Kapounek kladně hodnotil řešení Floriánského náměstí 

 

Kousal Petr, Ing. ocenil novou vizáž Prostějovských radničních listů, nemile ho 

však překvapila skutečnost, že článek kolegyně MVDr. Bartošové byl až na 

poslední straně, vyjádřil protest proti tomuto postupu, když mu bylo sděleno, že 

se jedná o rozdělení na koalici a opozici, což osobně odmítá 

- k tomu vystoupili: 

- Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí magistrátu sdělila, že rozdělení není 

na koalici a opozici, ale týká se to v podstatě názoru zastupitelů, na 

předních stranách jsou zejména výstupy např. z rady, věcné záležitosti, na 

dalších stranách pak rubriky kultura a sport a teprve po nich jsou 

názorové články, jde o to, aby byly noviny pro občany přehledné, co už 

bylo projednáno a schváleno 

 

- Mgr. František Jura sdělil, že ho vyjádření Ing. Kousala mrzí a odmítl 

toto tvrzení, jedná se o oddělení věcných zpráv od názorových článků nejen 

zastupitelů, ale i občanů 

 

- Ošťádal Petr, Mgr. podpořil názor Ing. Kousala a dotázal se, kdo je nyní 

členem redakční rady a kdo má vliv na uspořádání tiskoviny 

 

- Mgr. Gáborová sdělila k dotazu Mgr. Ošťádala, že vydavatelem tiskoviny 

je město Prostějov a jak si to vydavatel bude chtít uspořádat, tak to bude 

mít, uspořádání je dáno některými stránkami, které jsou dodávány třetími 

stranami, redakční radu zatím ještě nemáme 

 

- Mgr. Jura sdělil, že statut se diskutoval v minulém volebním období 

několikrát, v současné době není a bude teprve projednán 

 

- Mgr. Ošťádal požádal o vysvětlení k materiálu rady z 27. 6. 2018 a 

informaci na webu města, že redakční rada bude uvedena poté, co začne 

fungovat a z toho vyvodil, že redakční rada by měla existovat, požádal 

Mgr. Gáborovou, o konkrétní jména, kdo určuje finální pořadí a o zaslání 

smlouvy o vydávání PRL, aby mohl ověřit procento reklamy 

 

- Mgr. Gáborová přislíbila zaslat smlouvu o vydávání, která je platná od 

roku 2017 do konce roku 2019, sdělila, že uspořádání článků je dáno už z 

doby, kdy PRL vznikly, jedná se o magazínovou formu, některé rubriky se 

mění, některé se přesunují, je tam divadlo, kino, ty rubriky jsou dány, 

kde není reklama a jsou volné stránky, jsou názorové články nebo výstupy 

za město 

 

- Mgr. Jura přislíbil zaslat smlouvu a odpovědi na dotazy, statut bude 

projednán v radě a schvalovat jej bude zastupitelstvo, před tím bude 

diskuse i s předsedy klubů, dále sdělil, že na začátku PRL jsou zprávy 

orgánu, který je na základě diskuse se všemi předsedy klubů odpovědný za 

svůj program a na základě připomínek klubů, které se dají zapracovat a 

akceptovat, to by občané měli vnímat a to by mělo být na prvních stranách, 

potom jsou tam připomínky opozice, co by chtěla a jak si věci představuje 

ona, současné uspořádání má logiku 

 

- Ing. Navrátil se přidal k připomínkám zastupitelů k PRL, kdy je potřeba, 

aby redakční rada pracovala a požádal Ing. Kousala, předsedu Kontrolního 
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výboru, aby zkontroloval, zda usnesení bylo splněno a požádal o smlouvu 

s vydavatelem a službou, která provádí roznos PRL 

 

- P. Kapounek se přidal k připomínkám, týkajícím se PRL, připomenul, že 

kategorie s názory členů zastupitelstva byla umístěna někde uprostřed PRL 

a vyjádřil přesvědčení, že čtenář se mohl zorientovat a navrhl vrátit se 

k tomuto modelu, dále po vystoupení Mgr. Jury sdělil, že jeho argumenty 

nepovažuje za zcela správné, opoziční zastupitelé mají přístup pouze do 

daného prostoru, radní mají hlavní prostor a připomenul v minulosti reakce 

na články opozice 

 

- Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA sdělil, že jeho článek na poslední straně 

v PRL je hodně čtený 

 

- MVDr. Bartošová sdělila, že šlo o to, aby uspořádání PRL bylo jako dříve 

 

 

Peka Tomáš se dotázal jako předseda spolku Za staré Vrahovice, kde se nachází 

socha z koupaliště Vrahovice, jedná se o ležící ženu z bílého kamene 

- k tomu vystoupili: 

- Ing. Zajíček sdělil, že při převzetí koupaliště před zahájením 

stavebních prací, se v areálu socha nenacházela 

- Mgr. Jura sdělil, že socha by mohla být např. v majetku TJ Sokol a že se 

někde nachází, přislíbil prověřit dotaz a zaslat J. Pekovi informaci 

 

 

Navrátil Jan, Ing. 

- požádal o informace o stavu soudního sporu o neplatnost smlouvy - Vodovody a 

kanalizace Prostějov 

- k tomu vystoupili:  

- Mgr. Pospíšil a informoval, že včerejšího dne krajský soud zamítl žalobu 

odpůrce a dal VaK Prostějov za pravdu, že valná hromada, konaná v roce 

2005 je platná 

- P. Kapounek požádal o zaslání rozsudku všem zastupitelům pozor 

 

- požádal o stanovisko AK Ritter – Šťastný v záležitosti MANTHELLAN, jaký je 

konečný termín a jestli už vypršel, požádal o sdělení např. e-mailem 

- k tomu vystoupil Mgr. Jura a přislíbil na dotaz zodpovědět 

 

- požádal přísl. odbory MMPv, aby více dbaly o zeleň tak, aby nedocházelo 

k takovým situacím jako např. u areálu v blízkosti areálu Cavallo, kde bude asi 

vykácená alej, vysázená za pomoci občanů, přislíbil v lednu, únoru připravit 

návrh 

- k tomu vystoupil Mgr. Jura a sdělil, že o zeleň je pečováno a nikdo 

nebude svévolně kácet stromy, připomenul, že Mgr. Hemerková dělala vše pro 

řádnou péči o zeleň ve městě, bohužel někdy v rámci např. investičních 

akcí se nelze kácení vyhnout, v těchto případech budou vysazovány další 

náhradní stromy 

 

- navrhl posunout začátky zasedání zastupitelstva na 13:00 hodinu, počet 

zasedání ročně považuje za nedostatečný a zvážit doslovný zápis ze zasedání 

zastupitelstva 

- k tomu vystoupil Mgr. Jura a sdělil, že na připomínky bude reagováno 

 

MVDr. Bartošová Zuzana nabídla se souhlasem děkana Mgr. Aleše Vrzala umístit 

sochu Jana Nepomuckého vedle kostela Mil. Bratří 

- k tomu vystoupili:  

- Ošťádal Petr, Mgr. podpořil umístění sochy Sv. Floriána kdekoliv, když 

se kolem ní se nebudou kácet stromy kvůli mšicím 

 Mgr. Jura a přislíbil, že se nabídkou bude vedení města zabývat 
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Ošťádal Petr, Mgr.  

- přednesl žádost voliče o sdělení výše odměn členů dozorčí rady společnosti 

Vodovody a kanalizace Prostějov a zda Ing. Rozehnal zůstane ve funkci člena 

představenstva, dále sdělil k vystoupení Čeňka Svobody, že některé jeho názory 

sdílí 

(odpověď zaslat Mgr. Ošťádalovi) 

 

- zjistil přeměřování stojanů na kola, laviček apod. pracovníky OSÚMM zřejmě 

z důvodu kontroly záboru veřejného prostranství a dotázal se, zda se to bude 

podobně a objektivně řešit u všech, např. u osvětlení soukromých ulic a požádal 

o písemné vyjádření 

 

- požádal o sdělení ceny za pozemek dle usnesení rady č. 8909 ze dne 9. 10. 2018 

 

- dotázal se, jaký je stav příprav výstavby tělocvičny na ul. Vápenice a požádal 

o prohlídku sportovišť vč. zázemí a prohlídku jednací místnosti v přízemí 

radnice (prohlídku sportovišť podpořila Rašková Alena, RNDr., Dopita Pavel, Ing. 

LL.M., MBA, Krchňavý Jan, PaedDr., Zatloukal Jan, Bc. 

 

- Jura František, Mgr. k diskusním příspěvkům Mgr. Ošťádala připomenul, že 

již zmínil, že zadal zpracování kompetencí všech náměstků a odborů, 

součástí zprávy PaedDr. Krchňavého bude pasportizace sportovišť, tento 

materiál budou mít členové zastupitelstva k dispozici, požádal o jasné 

stručné dotazy, na které se bude odpovídat nejen do 30 dnů, ale i dříve 

- k tomu Ošťádal Petr, Mgr. s technickou poznámkou sdělil, že se omlouvá 

primátorovi, poděkoval Bc. Zatloukalovi a trvá na tom, aby se mohl zeptat 

a svůj názor ventilovat 

 

 

Jura František, Mgr. sdělil, že pouze chce, aby všichni dodržovali jednací řád, 

při projednávání rozpočtu nebyla diskuse omezována časově, nyní se neprojednává 

rozpočet a zbytečně se řeší věci, které lze vyřešit úplně jednoznačně, lépe a 

konstruktivněji 

 

Hájek Martin, Mgr. Ph.D. s technickou poznámkou sdělil, že Ing. Mgr. Matyášek má 

vypnutý modul a nemůže se přihlásit do rozpravy. 

(Pozn. zapisovatelky: Obsluha hlasovacího zařízení zjednala v tomto smyslu 

nápravu.) 

 

Hájek Martin, Mgr. Ph.D. sdělil, že v příštím roce má OlK rekonstruovat 

Vrahovickou ulici a z projektu zjistil, že zaniknou některé přechody pro chodce, 

konkrétně přechod u pošty, který je velice využíván a u arboreta, dotázal se 

RNDr. Raškové, zda město bude přechody připomínkovat 

- k tomu vystoupili:  

- Ing. Rozehnal sdělil, že na rekonstrukci ulice Vrahovická bude čerpána 

dotace, kterou uplatní KrÚ OlK, předpokládá se realizace v roce 2020, celá 

rekonstrukce bude etapizována a začínat bude od křižovatky s ul. 

Českobratrskou, je dohoda, že bude přednostně řešena etapa po železniční 

přejezd, budovat se bude podjezd, přechody prověří v dokumentaci a 

informaci poskytne pozor 

 

- RNDr. Rašková sdělila, že dle dopravní policie se zvýšil počet 

dopravních nehod na přechodech a existuje pokyn ministerstva zrušit 

přechody tam, kde nejsou nezbytně nutné 

 

- Kapounek Petr sdělil, že má za to, že k zákonu existuje judikatura, 

která říká že chodec nemá absolutní přednost, rušení přechodu není správná 

cesta 
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- Dopita Pavel, Ing. LL.M., MBA doporučil ponechat přechod u pošty, který 

využívají školáci 

 

- Kousal Petr, Ing. sdělil, že statistiky hovoří o tom, že tam, kde jsou 

přechody, tak chodci si dávají méně pozor, vstupují do přechodu, proto 

Ing. Vafek nedoporučuje vyznačovat přechody, podpořil stanovisko RNDr. 

Raškové 

 

Lysek Petr, Ing.  

- sdělil, že v PRL chybí přehled všech kulturních akcí vč. soukromých pořadatelů 

- k tomu vystoupil Jura František, Mgr. a sdělil, že sumář kulturních akcí 

projedná 

 

- na ul. Západní žádali občané bezplatnou zápůjčku pozemku pro stojan na kola a 

doporučil, aby to bylo umožněno na sídlištích, město, ať určí, jak by měly 

stojany vypadat, ale místo pro umístění poskytne zdarma 

- k tomu vystoupili: 

- Pospíšil Jiří, Mgr. sdělil, že se jedná o historickou záležitost, rada 

rozhodla o poplatku za stojany na pozemcích v majetku města, jestli rada 

své rozhodnutí zruší, tak mohou být stojany zadarmo 

- Mgr. Jura nechá zpracovat materiál a pak dá vědět 

- P. Kapounek doporučil zrušit poplatky za pozemky pro stojany na kola, je 

to služba občanům 

- Matyášek Aleš, Mgr.,Ing. sdělil, že má také e-mail, týkající se stojanů 

na kola a apeloval na radu, aby poplatky za stojany zrušila 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.  

- město se příliš nestará o zeleň, občané si ji upravili sami na své náklady a 

byly problémy s odvozem a doporučil zpracovat inventuru zeleně 

- Mgr. Libor Vojtek se zastal pracovnice, která má na starosti intravilán 

města a má všechno perfektně zvládnuté ve spolupráci s FCC, nemůže ručit 

za to, že občané mají jinou představu o údržbě zeleně, pokud někdo 

zastřihne keř a nedá vědět a nechá to ležet, nemůže očekávat, že to ta 

jedna pracovnice ihned zjistí 

- Mgr. Pospíšil sdělil, že souhlasí s Mgr. Vojtkem a sdělil, že řada 

občanů se na přísl. odbor obrací a pracovnice s FCC tyto věci běžně 

zajišťuje 

 

- k neoprávněnému oplocení městského pozemku u Čechovického náhonu sdělil, že 

občan ho informoval o posudku ombudsmana, že postup Stavebního úřadu byl chybný 

a jeho požadavku do 30 dnů zaslat vyjádření SÚ, dotázal se, jestli odpověď je 

zpracovaná a bude ji chtít a požádal zprávu Ing. Košťála 
- Ing. Jan Košťál upřesnil informaci, ombudsman zaslal zprávu o svém 

šetření, kde konstatoval, že správní postup Stavebního úřadu byl zcela 

v pořádku, neshodli se v právním názoru, a sice zda jeden styčný bod 

pozemku lze považovat za hranici a dále v tom, zda soukromý pozemek ……  

lze považovat za veřejné prostranství, zpracovali vysvětlení, protože 

veřejné prostranství dle územního plánu je definováno jinak a ombudsman se 

na ně dívá dle definice dle zákona o obcích, není rozhodnuto, protože kraj 

vrátil věc k novému projednání, …… se k tomu odvolal, není tedy jasno, 

který názor je v pořádku, lhůta pro vyjádření skončí příští týden 

 

Ošťádal Petr, Mgr. požádal o změnu svého místa v jednací místnosti. 

 

Sekaninová Božena pozvala zastupitele na vánoční prodejní výstavu v zámku, kde 

uživatelé stacionáře Lipka vytvořili vánoční předměty. 

 

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, předsedající poděkoval všem za 

konstruktivní jednání. 
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K bodu 10. Závěr 

Program 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova byl vyčerpán a jednání bylo 

ve 14:50 hod. ukončeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. František Jura v.r.   datum podpisu: 13. 12. 2018 

primátor města Prostějova 

 

Ověřovatelé: 

MVDr. Zuzana Bartošová v.r.   datum podpisu: 11. 12. 2018 

Mgr. Petr Ošťádal v.r.    datum podpisu: 13. 12. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Pozvánka 

2. Prezenční listina 

3. Písemné materiály k přísl. bodům 

4. Zvukový záznam na CD, audiozáznam a prezentace k rozpočtu na DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 4. 12. 2018 

Zapisovatelka: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


