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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,
konaného dne 11. 12. 2018
K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 18236:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
program svého 3. zasedání, konaného dne 11. 12. 2018 dle návrhu předloženého na pozvánce
- s rozšířením o bod 13.1 Žádost o dotaci na vybudování šaten pro mládež na zimním stadionu;
- s tím, že z programu jsou staženy body
- 11.4 Schválení prodeje pozemku p. č. 7560/1 a části pozemku p. č. 7559/2, oba v k. ú. Prostějov;
- 11.6 Schválení směny části pozemku p. č. 345 v k. ú. Čechovice u Prostějova za pozemky p. č. 352 v k.
ú. Čechovice u Prostějova a p. č. 6560/4 v k. ú. Prostějov;
- s tím, že Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva budou označeny jako bod 13.2;
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
K bodu 2. Zpráva o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek z 1. zasedání, které se konalo 30. 10. 2018
Schváleno usnesení č. 18237:
Zastupitelstvo města Prostějova
bere na vědomí
zprávu o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek z 1. zasedání, které se konalo dne 30. 10. 2018.
K bodu 3. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období
Schváleno usnesení č. 18238:
Zastupitelstvo města Prostějova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.
K bodu 4. Určení členů volených orgánů statutárního města ke zpracování osobních údajů
Schváleno usnesení č. 18239:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) s c h v a l u j e
Určení členů volených orgánů statuárního města ke zpracování osobních údajů;
Zastupitelstvo města Prostějova
1. s t a n o v u j e,
že členové Zastupitelstva města Prostějova, členové výborů Zastupitelstva města Prostějova a členové
pracovních orgánů, které ustanovilo a nově ustanoví Zastupitelstvo města Prostějova, kteří v rámci plnění
stanovených oprávnění a povinností člena daného orgánu přicházejí do styku s osobními údaji, jejichž správcem
či zpracovatelem je město:
a) jsou oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat pro výkon své funkce, v nezbytném rozsahu a po nezbytnou
dobu, nejdéle po dobu výkonu dané funkce člena orgánu města,
b) nejsou oprávněni tyto osobní údaje, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, zpřístupňovat jiným
osobám nebo zveřejňovat, s výjimkou případného vystoupení na jednání příslušného orgánu města, je-li při tom
zveřejnění daného osobního údaje nezbytné,
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c) musí zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích, pokud již nebyly zákonným způsobem zveřejněny, a o
konkrétních bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení daných osobních údajů;
povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu dané funkce,
2. u k l á d á,
primátorovi města seznámit členy výborů Zastupitelstva města Prostějova a členy pracovních orgánů, které
ustanovilo a nově ustanoví Zastupitelstvo města Prostějova prostřednictvím jejich předsedů a zapisovatelů s
bodem 1 tohoto usnesení.
odpovídá: Mgr. František Jura, primátor
k. termín: do 31. 1. 2019
K bodu 5. Prostějov olympijský, z. s. – delegování člena kontrolního výboru
Schváleno usnesení č. 18240:
Zastupitelstvu města Prostějova
a) b e r e n a v ě d o m í
vzdání se funkce předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Ivany Hemerkové ve spolku Prostějov olympijský, z.s.;
b) d e l e g u j e
zástupce statutárního města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého jako člena kontrolního výboru.
K bodu 6. Smlouva o poskytnutí dotace - požární zbrojnice Vrahovice
Schváleno usnesení č. 18241:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
1. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Dostavba a rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDH
Vrahovice“ v maximálně stanovené výši 450 000,- Kč;
2. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle přiloženého návrhu.
K bodu 7.1 Dotace nedoporučená - oblast sportu (celoroční činnost - Just Light)
Schváleno usnesení č. 18242:
Zastupitelstvo města Prostějova
neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 ve výši 110.000,-- Kč
Just Light – tanečnímu a talentovému studiu, spolku, Bedihošťská 332, 798 12 Kralice na Hané, IČO 053 30 165,
na celoroční činnost tanečního studia (pronájem areálu, energie, startovné, doprava na soutěže);
- důvod: že žadatel nemá zveřejněnou účetní závěrku za rok 2016.
K bodu 7.2 Dotace 2018 - oblast sociální (celoroční činnost - Podané ruce, osobní asistence)
Schváleno usnesení č. 18243:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z prostředků fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70
– finanční ve výši 10.000 Kč Podaným rukám – osobní asistenci, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596
- na projekt osobní asistence pro snadnější život – částečné pokrytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči
(osobních asistentů) – dofinancování pro rok 2018;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2018 a vyúčtování
dotace předložit do 31. 12. 2018;
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem
Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Podanými rukami – osobní asistencí, Zborovská 465, Frýdek-Místek,
IČO 706 32 596;
c) rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0021
4351
5222
1
0210000000000
10.000
zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Podané ruce – osobní asistence – služby osobní
asistence)
2. snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
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0070
8115
snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje

1

0700000000000

10.000

K bodu 7.3 Dotace ORI - TJ SOKOL Čechovice
Schváleno usnesení č. 18244:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 150.000,-- Kč, Tělovýchovné jednotě SOKOL
Čechovice, z. s., se sídlem Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 Prostějov, IČO 163 67 855 na dooplocení
sportovišť (sportovního areálu) oddílu kopané;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 5. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 6. 2019;
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice, z. s., IČO 163 67 855; (u žadatele budou ve
veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok
poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující
orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy);
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3429
6322
1
0600000000000
150 000
zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům - Tělovýchovná jednota SOKOL Čechovice
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
150 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - TJ SOKOL Čechovice
Schváleno usnesení č. 18245:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova Tělovýchovné jednotě SOKOL
Čechovice z. s., se sídlem ul. Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 Prostějov, IČ 163 67 855 na dokončení
rekonstrukce a přístavby sokolovny Čechovice, který mění
- čl. III. Použití a účel dotace, odst. 1. takto: datum 30. 11. 2018 se nahrazuje datem 30. 6. 2019;
- č. III. Použití a účel dotace, odst. 2 takto: období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018 se nahrazuje obdobím
od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019;
- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 7. takto: datum 31. 12. 2018 se nahrazuje datem 31. 7. 2019.
K bodu 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SOS dětské vesničky, z. s.
Schváleno usnesení č. 18246:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova (OSV/18/21/11) SOS
dětským vesničkám, z.s., Strakonická 98, 159 00 Praha 5, IČO 004 07 933, který se týká prodloužení termínu
použití dotace do 31. 1. 2019 a prodloužení termínu vyúčtování dotace do 31. 1. 2019 dle přílohy písemného
materiálu.
K bodu 10. ROZOP kapitoly 70 – Finanční (úprava výtěžku z daní)
Schváleno usnesení č. 18247:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0070
8115
1
Fond rezerv a rozvoje
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Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
35 000 000

- zvyšuje rozpočet příjmů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0070
1111
Navýšení výtěžku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
0070
1211
Navýšení výtěžku daně z přidané hodnoty

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
15 000 000

0700000000000

20 000 000

K bodu 11. 1 Prodej části pozemku p. č. 978 v k. ú. Vrahovice
Schváleno usnesení č. 18248:
Zastupitelstvo města Prostějova
nevyhovuje
žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ 370 01, IČ:
280 85 400, o prodej části pozemku p.č. 978 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 4 m2.
K bodu 11. 2 Prodej pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4, oba v k. ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 18249:
Zastupitelstvo města Prostějova
nevyhovuje
žádosti společnosti PFAFF – SERVIS spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala 3773/19, PSČ 796 01,
IČ: 494 47 408, o prodej pozemku p.č. 106/2 – orná půda o výměře 615 m2 a části pozemku p.č. 105/4 – orná
půda o výměře cca 860 m2, oba v k.ú. Krasice.
K bodu 11. 3 Schválení prodeje části pozemku p. č. 8118/24 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 18250:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 8118/24 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 260 m2 (přesná výměra bude
známá po vypracování geometrického plánu) do spoluvlastnictví anonymizováno, a manželů anonymizováno, a
to anonymizováno spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 a manželům anonymizováno do společného jmění
manželů spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 670 Kč/m2, tj. celkem cca 174.200 Kč, splatnou
před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s
podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 11. 5 Změna podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19. 12. 2013
Schváleno usnesení č. 18251:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
změnu podmínek prodeje pozemku p.č. 1608 a částí pozemků p.č. 1612 a p.č. 7803, vše v k.ú. Prostějov (nově
označeny jako pozemek p.č. 1608 v k.ú. Prostějov), dle Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č.
2013/50/315 ze dne 19.12.2013 uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem jako prodávajícím a manžely
anonymizováno, jako kupujícími spočívající v prodloužení lhůty pro výstavbu objektu multifunkčního domu na
pozemku p.č. 1608 a částech pozemků p.č. 1612 a p.č. 7803, vše v k.ú. Prostějov (nově označených jako pozemek
p.č. 1608 v k.ú. Prostějov), a pozemku p.č. 1607 v k.ú. Prostějov včetně vydaného kolaudačního souhlasu, kterým
bude povoleno jeho užívání, a to do 31.12.2020, za následujících podmínek:
a) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva č.
2013/50/315 ze dne 19.12.2013,
b) ostatní podmínky Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013
zůstanou nezměněny,
c) v souvislosti s prodlením s výstavbou objektu multifunkčního domu na pozemku p.č. 1608 a částech
pozemků p.č. 1612 a p.č. 7803 (nově označených jako pozemek p.č. 1608) a pozemku p.č. 1607, vše v k.ú.
Prostějov, v období od 01.07.2018 do uzavření dodatku ke Smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva
č. 2013/50/315 ze dne 19.12.2013 nebude ze strany Statutárního města Prostějova požadována úhrada
části smluvní pokuty ve výši 50 %;
d) část smluvní pokuty ve výši 50 % bude uhrazena před podpisem dodatku.
K bodu 11. 7 Smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu – Koupaliště Vrahovice
Schváleno usnesení č. 18252:
Zastupitelstvo města Prostějova
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schvaluje
uzavření Smlouvy o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu na zajišťování správy a provozu areálu
Koupaliště Vrahovice se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o., se sídlem Prostějov, Pernštýnské nám.
176/8, PSČ: 796 01, IČ: 262 59 893, za podmínek uvedených ve smlouvě, která je přílohou materiálu.
K bodu 11. 8 Rozpočtové opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města a 90 – správa a údržba
majetku města (úprava rozpočtu kapitol a navýšení rezerv města)
Schváleno usnesení č. 18253:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet příjmů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000050
003613
2324
0500000000000
164.786
zvýšení pol. 2324 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace nákladů za el.energii a plyn
0000000050
003639
2119
0500000000000
887.507
zvýšení pol. 2119 – ost.příjmy z vlastní činnosti; úhrady za zřízení VB na pozemcích v majetku města
0000000050
003639
2329
0500000000000
37.844
zvýšení pol. 2329 – ost.nedaň.příjmy jinde nezařazené; úhrady přefakturací za zpracování znal.pos.,
geom.plánů
0000000050
003639
3111
0500000000000
5.551.705
zvýšení pol. 3111 – prodej pozemků
0000000050
003412
2132
0500119000000
101.007
zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí; Sport.areál E. Beneše – nájemné hřiště
0000000050
002310
2111
0500000000000
718.416
zvýšení pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků; přefakturace nákladů za vodné a stočné
0000000090
003612
2132
0900000913800
3.081.983
zvýšení pol. 3111 – příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí; pronájem bytů
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000050
006409
6130
0500539000000
819.720
snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v ul. Kojetínská
0000000050
006409
6130
0500541000000
50.200
snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova
0000000050
003412
6121
0500547000000
146.025
snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; nové sedačky na velodrom
0000000090
003612
5152
0900000910600
2.600.000
snížení pol. 5152 – teplo; DSP, s.r.o. - dodávka tepla do bytů a nebyt.prostor
0000000090
003612
5157
09000000910600
1.100.000
snížení pol. 5157 – teplá voda; DSP, s.r.o. - teplá voda do bytů a nebyt. prostor
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000090
003612
5151
0900000910700
800.000
zvýšení pol. 5151 – studená voda; DSP, s.r.o. – náklady na vodné a stočné ve spravovaných objektech
0000000070
006399
5362
0700000708300
500.000
zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané
hodnoty
- zvyšuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
13.959.193
zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje
K bodu 13.1 Žádost o dotaci na vybudování šaten pro mládež na zimním stadionu
Schváleno usnesení č. 18254:
Zastupitelstvo města Prostějova
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schvaluje
1. podání žádosti o dotaci na akci „Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež“ do Výzvy V4 Sport, investice
2019/2020 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu 133 530 Podpora
materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ,
2. závazek, že statutární město Prostějov bude financovat akci „Zimní stadion – šatny pro mládež“ v požadované
výši v roce 2019 a 2020.

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

Mgr. Jiří P o s p í š i l
1. náměstek primátora

Prostějov 11. 12. 2018
Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv
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