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Přítomni: 

 

Členové Rady města Prostějova: 

 

  Mgr. František   J u r a 

 

  Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

 

  RNDr. Alena   R a š k o v á 

 

Ing. Jiří   R o z e h n a l 

 

  Ing. Milada   S o k o l o v á 

 

  Ing. Tomáš   B l u m e n s t e i n 

 

  Ing. Zdeněk   F i š e r 

 

  Roman   K a r š u l í n 

 

 Bc. Miloš   S k l e n k a 

 

Marcela   Ž u p k o v á 

 

 

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

 

Přizváni:  Ing. Petra Mejzlíková 

   Mgr. Lenka Tisoňová 

   Ing. Radim Carda 

   Mgr. Jana Orságová 

   Bc. Svatava Novotná, DiS. 

   Mgr. Jaroslav Svozil 

   Mgr. Petr Ivánek 

   Mgr. Milan Popelka 

Omluven: 

  PaedDr. Jan   K r c h ň a v ý 
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P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 18.12.2018 

3. Záležitosti komisí rady 

4. Delegování zástupce města Prostějova do Rady pro kontrolu hospodaření ZZS OlK 

5. Shrnutí nabídek služby bikesharingu v Prostějově 

6. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

 1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora 

7. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

 1 Návrh změny organizační struktury a systemizace pracovních míst 

2 Změna Organizačního řádu 

3 Informace o Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 41A 2/2018 – 36 ve věci žaloby proti Úřadu pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických hnutí - návrh rozhodnutí o podání kasační stížnosti 

4 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ 

5 Návrh na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov – přístavba tělocvičny“ 

8. Záležitosti Finančního odboru: 

1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím zřízených a založených 

právnických osob k 31. 12. 2018 

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení: 

 1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

10. Záležitosti Odboru informačních technologií: 

 1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Konkurzní řízení na ředitelku MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 

2 Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy organizace a aktualizaci ročního plánu odpisů ZŠ a MŠ 

PV Kollárova ul. 4 

3 Žádost o schválení čerpání fondu investic Sportcentra - DDM Prostějov 

4 Žádost o souhlas s podáním a realizací projektu OP VVV ZŠ Prostějov, E. Valenty 

5 Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 

6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s nabytím majetku 

7 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu 

8 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s nabytím majetku 

9 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o úpravu finančního plánu 

10 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 s přijetím věcného daru 

11 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce (CMG, ZŠ a MŠ) 

12 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázová akce (Gabriela Erbenová) 

13 ROZOP kapitoly 19 - DUHA – KK u hradeb 

14 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport 

 15 Projednání výsledku soudního sporu o neplatnost výpovědi 

12. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SOS dětské vesničky (materiál byl stažen z programu) 

2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-18-21-22 (Žebřík) 

3 Žádost o úpravu rozpočtu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově pro rok 2018 

13. Záležitosti Odboru dopravy: 

 1 Zpoplatnění užívání autobusové stanice v Prostějově – zvýšení ceny 

14. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče: 

1 Řešení oblasti křižovatky ulic Vodní, Mlýnská, Na hrázi a Šmeralova 

15. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

 1 Dotace - Sportovní klub Prostějov 

16. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 MANTHELLAN a.s. – informace o vrácení úhrad za užívání nemovitostí dle NS č. 2010/50/274  

z 22. 12. 2010 

 2 Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 

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

4 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 110/19 v k. ú. Krasice 

5 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 7593/1 a 5051 oba v k. ú. Prostějov 

6 Schválení ukončení smluv o dočasném užívání národního majetku dohodou a vyhlášení  

záměru pronájmu 4 částí pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

7 Schválení uzavření Dohody o závazku nabídky pozemků 
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8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7587 v k. ú. Prostějov 

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

1 Schválení pronájmu GS č. 738 - Hacarova 2 

2 Vyhlášení záměru změny smlouvy PSP č. 119 - Dukelská brána 1 

3 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 503 - Finská 11 

4 Vyhlášení záměru změny smluv - Dolní 2 

5 Sleva na nájemném - T. G. Masaryka 11 

6 Sleva na nájemném - Palackého 2 

18. Různé 

19. Závěr 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Předsedající Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, v 10:00 hod. zahájil a dále řídil 5. schůzi Rady 

města Prostějova, prohlásil, že schůze rady města byla řádně svolána, omluvil PaedDr. Krchňavého, konstatoval 

přítomnost nadpoloviční většiny všech členů rady a navrhl rozšířit program o materiál: 

11.15 Projednání výsledku soudního sporu o neplatnost výpovědi. 

 

V rozpravě vystoupila RNDr. Rašková a navrhla stáhnout z programu materiál č. 12.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí dotace - SOS dětské vesničky. 

 

Po skončení rozpravy předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat. 

 

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

Schváleno usnesení č. 81079: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 5. schůze, konané dne 18. 12. 2018, uvedený na pozvánce  

- s rozšířením o materiál č. 11.15 Projednání výsledku soudního sporu o neplatnost výpovědi 

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 12.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - SOS dětské 

vesničky, 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 18.12.2018 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupili: Ing. Rozehnal, Ing. Blumenstein. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 81080: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 18. 12. 2018 dle písemného materiálu s tím, že 

r e v o k u j e 

své usnesení č. 8434 ze dne 15. 5. 2018, kterým bylo uloženo zpracování územní studie oblasti křižovatky ulic 

Vodní, Mlýnská, Na hrázi a Šmeralova. 

 

K bodu  3. Záležitosti komisí rady 

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

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 81081: 

Rada města Prostějova 

I. z r u š u j e 

Komisi architektury a urbanismu, 

II. s c h v a l u j e 

změnu názvů a počtu členů některých komisí tak, že  

- Komise pro kulturu a cestovní ruch se nově jmenuje Komise pro kulturu (15 členů), 

- Komise pro rozvoj města a podporu podnikání se nově jmenuje Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a 

cestovní ruch (13 členů), 

- Komise životního prostředí bude mít 15 členů, 

II. j m e n u j e 

předsedy a členy komisí Rady města Prostějova takto: 

1. Komise sportovní 

1. Bc. Miloš Sklenka - předseda 

2. Mgr. Antonín Dušek 

3. Richard Beneš 

4. Vlastimil Ráček 
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5. Mgr. Dalibor Ovečka 

6. Bc. Jan Zatloukal 

7. Petra Píchalová 

8. Jiří Kremla 

9. Petr Kudláček 

10. Ing. Mgr. Aleš Matyášek 

11. Ing. Petr Lysek 

12. Karel Piňos 

13. Zdeněk Gottwald 

14. Ing. Stanislav Havlíček 

15. Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA - nominace na předsedu 

tajemnice: Veronika Hyblová, zam. Odboru školství, kultury a sportu 

 

2. Komise výstavby 

1. Ing. Zdeněk Fišer - předseda 

2. Michal Götz 

3. Petr Lipčík, Držovice 

4. Ing. Michal Juráček 

5. Ing. Bořek Nagy 

6. Ing. Zdeněk Mlčoch 

7. Mgr. Vlastimil Uchytil 

8. Jiří Komínek 

9. Jaromír Tobola 

10. Ing. Jan Naicler 

11. Ing. Václav Šmíd 

12. Ing. arch. Martina Řezáčová 

13. Ing. Miroslav Lošťák 

tajemník: Martin Barták, zam. Odboru rozvoje a investic 

 

3. Komise školská 

1. Mgr. Ivana Hemerková - předsedkyně 

2. Bc. Miloš Sklenka 

3. Ing. Miroslava Nováková 

4. Mgr. Pavla Radičová 

5. Mgr. Bronislava Zbořilová 

6. Bc. Jan Zatloukal 

7. Ing. Marek Moudrý 

8. Radomír Palát 

9. Zdeňka Pospíšilová 

10. PhDr. Maria Řičánková 

11. Mgr. Jan Mochťák 

12. Mgr. Zdeňka Roháčková 

13. Ivana Copková 

14. Mgr. Pavel Polcr 

15. Ing. Radim Šubert, Ph.D. 

tajemnice: Ing. Olga Jedličková, zam. Odboru školství, kultury a sportu 

 

4. Komise pro dopravu 

1. Ing. Jaromír Hruban - předseda 

2. František Konečný 

3. Mgr. Ivan Nedvěd 

4. Pavel Kytlica 

5. Ing. Julius Juhász 

6. Ing. Zdeněk Peichl 

7. Eva Křepelková 

8. Josef Zatloukal 

9. Mgr. Petr Ošťádal 

10. Ing. arch. František Fröml 

11. Bc. Jiří Šťastník 

12. MVDr. Zuzana Bartošová 
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13. Radovan Kouřil 

tajemnice: Ing. Lenka Moučková, zam. Odboru dopravy 

 

5. Komise pro kulturu 

1. Lukáš Andrýsek - předseda 

2. Roman Karšulín 

3. Vojtěch Burda 

4. PhDr. Ivana Vaňková 

5. Jan Páleník 

6. Olga Katolická 

7. David Vysoudil 

8. Lukáš Skládal 

9. Jonáš Proser 

10. Miroslav Hasa 

11. Ing. Petr Lysek 

12. Ing. Roman Vejmola 

13. Dagmar Vichorcová 

14. Leo Dvořák 

15. Ladislav Juhász 

tajemnice: Dagmar Cásková, zam. Odboru školství, kultury a sportu 

 

6. Komise životního prostředí 

1. Libor Marčan - předseda 

2. Irena Blažková 

3. Markéta Charvátová 

4. Mgr. Tomáš Šperka 

5. Mgr. Ivana Hemerková 

6. Mgr. Věra Králová 

7. Bc. Radek Wagner 

8. Vojtěch Blaha 

9. Božena Sekaninová 

10. Mgr. Martin Hájek 

11. Ph.D. Eva Zatloukalová 

12. Ing. Bc. Erik Machula 

13. Zdeněk Gottwald 

14. Josef Jankůj 

15. Ing. Miroslav Lošťák 

tajemnice: Ing. Jana Blažková, zam. Odboru životního prostředí 

 

7. Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch 

1. Ing. Marek Moudrý - předseda 

2. Ing. Jaroslava Moskalová 

3. Ing. Jiří Švančar 

4. Ing. Michal Juráček 

5. Ing. Bořek Nagy 

6. Martin Šťastný 

7. Ing. Jiří Pospíšil 

8. Ing. Vladimír Průša 

9. Ing. Tomáš Chalánek 

10. Ing. arch. František Fröml 

11. Ing. Václav Šmíd 

12. Bc. Tomáš Weber 

13. Ladislav Juhász 

tajemnice: Bc. Iva Veselá, zam. Odboru rozvoje a investic 

 

8. Komise sociální a zdravotní 

1. MUDr. Bohuslav Machaň - předseda 

2. Alena Pagáčová 

3. Dagmar Faltýnková 

4. MUDr. Pavel Holík 
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5. Mgr. Věra Králová 

6. Mgr. Jana Valentová 

7. Eliška Komárková 

8. Zuzana Bratterová 

9. Eva Kletenská 

10. Mgr. Jan Mochťák 

11. Zdeňka Roháčková 

12. Tomáš Kaštyl 

13. Jiří Vejvoda 

14. Milada Tomčiaková 

15. Veronika Petrželová, LL.M., cvpcc 

tajemnice: Ing. Zuzana Navrátilová, zam. Odboru sociálních věcí  

 

9. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

1. Mgr. Martin Mokroš - předseda 

2. Tomáš Čepa 

3. Michal Piňos 

4. Pavel Liška 

5. David Červinka 

6. Roman Kupka 

7. Petr Sekanina 

8. Miroslav Herink 

9. Mgr. et Mgr. František Richter 

10. Karel Piňos 

11. Bc. Jiří Šťastník 

12. Pavel Zástěra 

13. Petr Ivančík 

tajemnice: Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, zam. Odboru sociálních věcí 

 

10. Komise bytová 

1. Marcela Župková - předsedkyně 

2. Dagmar Faltýnková 

3. Marie Navrátilová 

4. MUDr. Bohuslav Machaň 

5. Ing. Zdeněk Bartl 

6. Mgr. Dagmar Nováková 

7. Mgr. Milada Galářová 

8. Božena Sekaninová 

9. Mgr. Petr Ošťádal 

10. Zdeňka Zelená 

11. Vendula Trnkalová 

12. Ing. Vojtěch Pola 

13. Martin Křupka 

tajemnice: Martina Chytilová, zam. Domovní správy Prostějov, s. r. o. 

 

11. Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21 

1. Mgr. Martin Mokroš - předseda 

2. Vojtěch Burda 

3. Ing. Milada Sokolová 

4. Marie Hájková 

5. Ing. Jana Jaňourová 

6. MVDr. Zuzana Bartošová 

7. Eva Šknouřilová 

8. PaedDr. Jaroslav Šlambor 

9. Veronika Petrželová, LL.M.,cvpcc 

10. Ing. Blanka Vysloužilová, MBA 

11. Ing. Jiří Hloch 

12. Ing. Helena Chalánková 

13. Mgr. Eva Zatloukalová 

tajemnice: PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka projektu 
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12. Komise pro nákup uměleckých děl 

1. MUDr. Pavel Holík - předseda 

2. Roman Karšulín 

3. Miroslava Hanáková 

4. PhDr. Ivana Vaňková 

5. Lukáš Andrýsek 

6. Ing. David Vančík 

7. Jindřich Skácel 

8. Miroslav Pišťák 

9. Magdalena Hedvika Jansová 

10. JUDr. Josef Augustin 

11. Dagmar Vichorcová 

12. Jan Jankůj 

13. Miroslav Macík 

tajemnice: Mgr. Irena Lenzová, zam. Odboru kancelář primátora 

 

13. Komise pro IT a Smart city 

1. Ing. Tomáš Lázna - předseda 

2. Dis. Jitka Rutarová 

3. Ing. Jan Holeš 

4. Mgr. Martin Mokroš 

5. Lukáš Andrýsek 

6. Ing. Tomáš Blumenstein 

7. Ivo Kurfürst 

8. Svatopluk Ordelt 

9. Petr Kapounek 

10. Ing. Jan Navrátil 

11. PaedDr. Jaroslav Šlambor 

12. Ing. Martin Všetička 

13. Jan Tabery 

tajemník: Ing. Václav Lužný, zam. Odboru rozvoje a investic 

 

 

K bodu  4. Delegování zástupce města Prostějova do Rady pro kontrolu hospodaření ZZS OlK 

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

Schváleno usnesení č. 81082: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

doporučit Radě Olomouckého kraje jako zástupce města Prostějova v Radě pro kontrolu hospodaření 

Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, MUDr. Pavla Holíka. 

 

 

K bodu  5. Shrnutí nabídek služby bikesharingu v Prostějově 

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, Mgr. Jura, RNDr. Rašková, Mgr. Tisoňová  

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. 1 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 81083: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e   

a) uzavření Smlouvy o realizaci pilotního projektu sdílení jízdních kol ve statutárním městě Prostějov se 

společností nextbike Czech Republic s.r.o., Libušinka 526/101, 77 00 Olomouc, IČO: 07389108, jejíž znění je 

přílohou písemného materiálu č. 3 po dobu trvání 4 měsíců od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019, 

 

  



Strana 10 z 26 

 

b) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000010 3793 5169   0100000000000 100.000,-- 

Nákup ostatních služeb – pronájem kol - bikesharing  

2. snižuje stav rezerv města  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 100.000,-- 

Fond rezerv a rozvoje města 

 

 

K bodu  6. 1 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora 

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

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Blumenstein, Mgr. Jura 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 81084: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

1. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000010 006171 5175   0100000000000 30 000,-- 

(snížení položky 5175 – občerstvení) 

0000000010 006171 5194   0100000000000 40 000,-- 

(snížení položky 5194 – věcné dary) 

0000000010 006171 5139   0100000100300 300 000,-- 

(snížení položky 5139 – nákup propagačních předmětů) 

0000000010 006171 5169   0100000100300 90 000,-- 

(snížení položky 5169 – nákup propagačních služeb) 

0000000010 006409 5175   0100000102000 6 000,-- 

(snížení položky 5175 – občerstvení pro partnerská města) 

0000000010 006171 5139   0100000100500 40 000,-- 

(snížení položky 5139 – kalendáře, novoročenky) 

2. zvyšuje stav rezerv města  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 506 000,-- 

Fond rezerv a rozvoje města 

 

 

K bodu  7.1 Návrh změny organizační struktury a systemizace pracovních míst 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupili: Ing. Carda, Mgr. Jura, Ing. Fišer, Ing. Vysloužilová, MBA, RNDr. Rašková, Mgr. Tisoňová, Bc. 

Novotná, DiS, Ing. Blumenstein. 

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

 

Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81085: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 1. 2019 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru kancelář primátora takto: 

ruší 1 pracovní místo v Odboru kancelář primátora, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se 

zařazením sekretář, zařazené do přímé podřízenosti vedoucímu Odboru kancelář primátora Magistrátu města 

Prostějova  

a současně 
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zřizuje 1 nové pracovní místo v oddělení sekretariátů se zařazením asistent primátora vykonávané 

zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou, 

a stanovuje celkový počet pracovních míst na Odboru kancelář primátora 19 

II.   s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 1. 2019 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru správy a údržby majetku města takto: 

ruší 1 pracovní místo v Odboru správy a údržby majetku města, vykonávané zaměstnancem v pracovním 

poměru se zařazením sekretář, zařazené do přímé podřízenosti vedoucímu Odboru správy a údržby majetku 

města Magistrátu města Prostějova  

a současně 

zřizuje 1 nové pracovní místo v oddělení nakládání s majetkem města se zařazením odborný referent 

vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, 

a stanovuje celkový počet pracovních míst na Odboru správy a údržby majetku města 41 

III. s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 1. 2019 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru správy a zabezpečení takto: 

ruší 1 pracovní místo v Odboru správy a zabezpečení, vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru se 

zařazením sekretář, zařazené do přímé podřízenosti vedoucímu Odboru správy a zabezpečení Magistrátu města 

Prostějova  

a současně 

zřizuje 1 nové pracovní místo v oddělení spisové a archivní služby se zařazením pracovník spisovny vykonávané 

zaměstnancem v pracovním poměru na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019   

a stanovuje celkový počet pracovních míst na Odboru správy a zabezpečení 14 

 

IV. s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 1. 2019 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru občanských záležitostí takto: 

zřizuje 1 nové pracovní místo v oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru 

občanských záležitostí vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 

2019 se zařazením referent evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 

a zvyšuje celkový počet pracovních míst na Odboru občanských záležitostí na 37 

 

V. s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 1. 2019 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru informačních technologií takto: 

zřizuje 1 nové pracovní místo v přímé podřízenosti vedoucímu Odboru informačních technologií, vykonávané 

zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou se zařazením správce informačních technologií 

a zvyšuje celkový počet pracovních míst na Odboru informačních technologií 9 

 

VI. s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 1. 2019 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to ve Finančním odboru takto: 

pracovní místo v oddělení vymáhání pohledávek vykonávané zaměstnancem v pracovním poměru na dobu 

určitou do 31.8.2019 se zařazením referent vymáhání pohledávek se mění na pracovní místo na dobu neurčitou 

a stanovuje celkový počet pracovních míst na Finančním odboru 23 

 

VII. s c h v a l u j e 

organizační schéma Odboru kancelář primátora, Odboru správy a údržby majetku města, Odboru správy a 

zabezpečení, Odboru občanských záležitostí, Odboru informačních technologií a Finančního odboru Magistrátu 

města Prostějova podle předloženého návrhu, a to s účinností od 1. 1. 2019.  

VIII. s ch v a l u j e  

 

celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2019 na 

314 zaměstnanců. 

 

 

K bodu  7.2 Změna Organizačního řádu 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81086: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e   

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova v příloze č. 3 – Rozdělení kompetencí a vymezení úkolů 

v samostatné působnosti, které jsou při výkonu funkce náměstkům primátora, dle předloženého návrhu, a to s 

účinností ode dne schválení. 

 

 

K bodu  7.3 Informace o Rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 41A 2/2018 – 36 ve věci žaloby proti Úřadu pro 

dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí - návrh rozhodnutí o podání kasační stížnosti 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, R. Karšulín, Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA, Mgr. Tisoňová, 

Ing. Sokolová 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. 1) návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 41A 2/2018 – 36. 

 

Předsedající dal hlasovat o var. 2) návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 81087: 

Rada města Prostějova  

n e s c h v a l u j e  

podání kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 41A 2/2018 – 36. 

 

 

K bodu  7.4 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, 

Prostějov“ 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, Mgr. Jura, RNDr. Rašková, Ing. Blumenstein. 

Rada ustanovila složení komise pro hodnocení nabídek. 
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 81088: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Dopravní terminál na Floriánském 

náměstí, Prostějov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon); 

 

2. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona  

s níže uvedenými hodnoticími kritérii a jejich vahou: 

A, Výše ceny v Kč bez DPH  ………………………………….… s váhou 80 %, 

B, Délka doby realizace díla ve dnech ………….……………....  s váhou 20 %; 

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, Prostějov“ včetně vzoru 

Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

4. provedení administrace této veřejné zakázky specializovanou společností RPA Tender s.r.o., Brno, IČ 

29367107 na základě Příkazní smlouvy;   

 

5. oslovení možných dodavatelů zasláním Výzvy k podání nabídky těmto dodavatelům  

- DOPRAVNÍ STAVBY BRNO s.r.o., Brno, IČ: 454 74 281, 
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- DHS – Dopravní stavby, a.s., Brno, IČ: 283 44 693,  

- EUROVIA CS, a.s., Praha 1, IČ: 452 74 924, 

- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno, IČ: 253 17 628, 

- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Olomouc, IČ: 258 69 523, 

- MODOS spol. s r.o., Olomouc-Hodolany, IČ: 005 76 832, 

- Skanska a.s., Praha 8, IČ: 262 71 303, 

- STRABAG a.s., Praha, IČ: 608 38 744; 

 

6. s přihlédnutím k potřebě odborné způsobilosti komise pro posouzení a hodnocení nabídek a v souladu s § 42 

zákona ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků 

v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě 

uvedeno v uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 18. 12. 2018. 

 

u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek potřebnou spolupráci se 

společností RPA Tender s.r.o. při administraci veřejné zakázky „Dopravní terminál na Floriánském náměstí, 

Prostějov“ v souladu s Příkazní smlouvou.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 3. 2019 

p o v ě ř u j e 

1. primátora města Mgr. Františka Juru jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise pro 

posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 18. 12. 2018; 

2. RNDr. Romana Sedláčka, pracovníka Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka otevřením 

elektronicky podaných nabídek. 

 

 

K bodu  7.5 Návrh na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov – přístavba 

tělocvičny“ 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupil: Mgr. Jura 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 81089: 

Rada města Prostějova  

r o z h o d l a   

zrušit zadávací řízení veřejné zakázky „DDM Vápenice 9, Prostějov – přístavba tělocvičny“ probíhající formou 

zjednodušeného podlimitního řízení, v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon), z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 

 

u k l á d á 

Oboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek potřebnou spolupráci se 

společností RPA Tender s.r.o. při zrušení a dokončení administrace zadávacího řízení „DDM Vápenice 9, 

Prostějov – přístavba tělocvičny“.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 12. 2018 

 

 

K bodu  8.1 Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím zřízených a 

založených právnických osob k 31. 12. 2018 

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

V rozpravě vystoupil: Ing. Carda 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 81090: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a hospodaření jím zřízených a založených 

právnických osob k 31. 12. 2018 dle předloženého návrhu. 
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K bodu  9.1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupil: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 81091: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 5171   0110000000000 420.000,- 

Opravy a udržování (opravy rekreačního zařízení ) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 5169   0110000000000 420.000,-  

Nákup ostatních služeb 

 

 

K bodu 10.1 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

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

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

Schváleno usnesení č. 81092: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5137   0150000000000 120.000,- 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Nákup tiskáren a síťových modulů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5172   0150000000000 20.000,- 

Programové vybavení – Modul Aktuality NG - www stránky města 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5168   0150000000000 100.000,- 

Zpracování dat a služby – úspory na službách 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 5169   0150000000000 40.000,- 

Nákup ostatních služeb – úspory na službách 

 

 

K bodu 11. 1 Konkurzní řízení na ředitelku MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

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

Schváleno usnesení č. 81093: 

Rada města Prostějova  

I. j m e n u j e 

do funkce ředitelky Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace s nástupem  
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od 2. 1. 2019 na dobu určitou po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti stávající ředitelky mateřské školy Evu 

Pírkovou 

 

II. u k l á d á 

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

odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

k. termín: 31. 12. 2018 

 

III. s o u h l a s í  

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

ředitelky Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace uvedené v příloze; 

 

IV. s t a n o v í 

Evě Pírkové, ředitelce Mateřské školy Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizace plat s účinností  

od 2. 1. 2019 dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 11.2 Žádost o převod finančních prostředků mezi fondy organizace a aktualizaci ročního plánu odpisů 

ZŠ a MŠ PV Kollárova ul. 4 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

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

Schváleno usnesení č. 81094: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a mateřské školy 

Prostějov. Kollárova ul. 4 ve výši 50.000 Kč v souvislosti s pořízeným dlouhodobým majetkem – dětským 

herním prvkem na zahradu mateřské školy na Husově nám. 94, 

b) aktualizaci ročního plánu odpisů Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 na rok 2018 a na 

rok 2019. 

 

 

K bodu 11.3 Žádost o schválení čerpání fondu investic Sportcentra - DDM Prostějov 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

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

Schváleno usnesení č. 81095: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

čerpání fondu investic Sportcentra – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizace ve výši 98.131,- Kč 

na nákup nové sady florbalových mantinelů.  

 

 

K bodu 11.4 Žádost o souhlas s podáním a realizací projektu OP VVV ZŠ Prostějov, E. Valenty 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Ivánek Ing. Vysloužilová, MBA 

Po skončení rozpravy navrhl předsedající materiál odložit a dal o svém návrhu hlasovat. 
 

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

Schváleno usnesení č. 81096: 

Rada města Prostějova  

o d k l á d á 

materiál č. 11.4 Žádost o souhlas s podáním a realizací projektu OP VVV ZŠ Prostějov, E. Valenty. 

 

 



Strana 16 z 26 

 

K bodu 11.5 Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

V rozpravě se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
 

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

Schváleno usnesení č. 81097: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e    

úpravu rozpočtu na rok 2018 Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO: 47922516  

1. v oblasti výnosů z vlastní činnosti a to snížení o -131.600 Kč, z 7.466.000 Kč na 7.334.400 Kč z důvodu snížení 

ceny za hodinu plaveckého výcviku z 1.074 Kč na 870 Kč, tj. snížení o -204 Kč za hodinu 

2. snížení mzdových nákladů – účet 521 o -80.000 Kč, tj. z 1.640.400 Kč na 1.560.400 Kč 

3. snížení zákonného a jiného sociálního pojištění - účet 524 a 525 o -50.000 Kč, tj. z 540.000 Kč na 490.000 Kč  

4. snížení zákonných a jiných sociálních nákladů – účet 527 a 528 o -1.600 Kč, tj. z 62.000 Kč na 60.400 Kč 

 

 

K bodu 11.6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s nabytím majetku 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

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

Schváleno usnesení č. 81098: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

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

mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4. 

 

 

K bodu 11.7 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

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

Schváleno usnesení č. 81099: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s úpravou finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 

- snížení ukazatele účet 502 – spotřeba energie ve výši 22.566,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši 19.652,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku ve výši 2.914,- Kč. 

 

 

K bodu 11.8 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s nabytím majetku 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

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

Schváleno usnesení č. 81100: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

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

mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60. 

 

 

K bodu 11.9 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o úpravu finančního plánu 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 
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Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

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

Schváleno usnesení č. 81101: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s úpravou finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 

- snížení ukazatele účet 502 – spotřeba energie ve výši 21.500,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši 12.500,- Kč. 

- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné a jiné sociální pojištění ve výši 5.000,- Kč. 

- navýšení závazného ukazatele účet 527, 528 – zákonné a jiné sociální náklady ve výši 4.000,- Kč. 

 

 

K bodu 11.10 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 s přijetím věcného daru 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

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

Schváleno usnesení č. 81102: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s přijetím věcného daru – movitých věcí v celkové ceně 40.500,- Kč dle článku V, odst. 1 písmeno bb) Zřizovací 

listiny Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4 a to 19 kusů počítačů, 19 kusů monitorů, 5 

kusů notebooků, od Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. se sídlem Vinohradská 180/1632, Praha 3.  

 

 

K bodu 11.11 Dotace 2018 - oblast kultury - jednorázová akce (CMG, ZŠ a MŠ) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová 

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

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

Schváleno usnesení č. 81103: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 24.000,-- Kč 

Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově, Komenského 17, IČO 440 53 916  

- na účast Francouzského divadla při Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole v 

Prostějově na Mezinárodním festivalu frankofonních divadel v Moskvě (zápisné) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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

a příjemcem Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově, Komenského 17, 

IČO 440 53 916 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5223  1 0200000000000 24.000,-- 

          (zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově – 

na účast Francouzského divadla v Moskvě (zápisné) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 24.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 
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K bodu 11.12 Dotace 2018 - oblast sportu - jednorázová akce (Gabriela Erbenová) 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Ivánek, Mgr. Pospíšil, Bc. Sklenka, Ing. Carda 

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

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

Schváleno usnesení č. 81104: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2018 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 10.000,-- Kč 

anonymizováno 

- na účast na Mistrovství světa ve fitness a kulturistice 2018 ve Španělsku (startovné, ubytování, doprava) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2019 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

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

a příjemcem anonymizováno 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5493  1 0200000000000 10.000,-- 

   (zvýšení položky 5493 – anonymizováno - účast na Mistrovství světa ve fitness a kulturistice 2018 ve 

Španělsku - startovné, ubytování, doprava) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 10.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

 

K bodu 11.13 ROZOP kapitoly 19 - DUHA – KK u hradeb 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová 

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

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

Schváleno usnesení č. 81105: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

-zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190100 152.380 

(zvýšení položky 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví)  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5492   0190000190100 152.380 

(snížení položky 5492 – dary obyvatelstvu pro Vítání občánků) 

 

 

K bodu 11.14 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport 

Písemný materiál předložil: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Úvodní slovo přednesl: Mgr. Ivánek 

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

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 
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Schváleno usnesení č. 81106: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. změnu účelu užití uspořených finančních prostředků ve výši 6.175 Kč a to na úhradu vícenákladů vzniklých 

při generální opravě střechy včetně zateplení v MŠ PV, Raisova ul. 6, původně schválených Radou města 

Prostějova dne 6. 2. 2018 usnesením č. 8114 ve výši 817.000 Kč na opravu plotu školní zahrady a venkovní 

terasy,  

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003111 5331  1 0200000020330 79.790,- 

 (zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO – 

vícepráce při generální opravě střechy včetně zateplení v objektu MŠ PV, Raisova ul. 6) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 79.790,- 

Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 11.15 Projednání výsledku soudního sporu o neplatnost výpovědi 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Sokolová, Mgr. Jura, R. Karšulín, RNDr. Rašková, Ing. Blumenstein, Ing. Rozehnal, Bc. 

Sklenka, Mgr. Pospíšil, Mgr. Tisoňová, M. Župková, Ing. Fišer  

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

 

Hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81107: 

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková 

organizace, IČO: 05592178 

b e r e   n a   v ě d o m í 

rozsudek Okresního soudu v Prostějově, čj. 13C 174/2017-220, v právní věci žalobce Ivana Čecha proti žalované 

Kino Metro 70 Prostějov, příspěvková organizace, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a záměr Kina 

Metra 70 Prostějov, příspěvkové organizace podat odvolání proti rozsudku Okresního soudu a jednat se 

žalobcem o možnosti ukončit soudní spor smírem. 

 

 

K bodu 12.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-18-21-22 (Žebřík) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81108: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) dodatek č. 1 (dle přílohy písemného materiálu) ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Prostějova (OSV/18/21/22) Žebříku, z. s., Raisova 1159, 796 01  Prostějov, IČO 270 19 896, který se týká  

- navýšení dotace na rok 2018 o 30.000 Kč na celkovou částku 50.000 Kč, 

- rozšíření účelu užití dotace o úhradu lektorného (externí lektoři vzdělávacích aktivit pro rodiče) a úhradu 

externích ekonomických služeb (účetnictví a mzdové účetnictví) 

 

b) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4342 5222  1 0210000000000 30.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Žebřík – Mozaika – Klub rodičů a dětí 2018) 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 30.000  

snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 
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K bodu 12.3 Žádost o úpravu rozpočtu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově pro rok 2018 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81109: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

úpravu rozpočtu Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizace, se sídlem sídliště Svobody 3577/78, 

Prostějov, IČO 479 20 360, pro rok 2018 

- navýšení závazného ukazatele 521 – mzdové náklady ve výši 4.353 Kč; 

- navýšení závazného ukazatele 524 – zákonné sociální pojištění ve výši 9.545 Kč; 

- navýšení závazného ukazatele 525 – jiné sociální pojištění ve výši 120 Kč; 

- snížení ukazatele 502 – spotřeba energie ve výši 13.898 Kč; 

- snížení závazného ukazatele 527 – zákonné sociální náklady ve výši 120 Kč. 

 

 

K bodu 13.1 Zpoplatnění užívání autobusové stanice v Prostějově – zvýšení ceny 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81110: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o zvýšení ceny za vjezd na Autobusové nádraží v Prostějově z 28,- Kč + DPH za jeden spoj na 28,62 Kč 

+ DPH, a to od 1. 1. 2019;  

u k l á d á 

vedoucímu Odboru dopravy, oznámit zvýšení ceny jednotlivým uživatelům Autobusového nádraží v Prostějově a 

zajistit účtování podle nově stanovené ceny. 

odpovídá: Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí OD 

k. termín: 31. 12. 2018 

 

 

K bodu 14.1 Řešení oblasti křižovatky ulic Vodní, Mlýnská, Na hrázi a Šmeralova 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající navrhl materiál odložit a dal o svém návrhu hlasovat. 
 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81111: 

Rada města Prostějova  

o d k l á d á 

materiál č. 14.1 Řešení oblasti křižovatky ulic Vodní, Mlýnská, Na hrázi a Šmeralova. 

 

 

K bodu 15.1 Dotace - Sportovní klub Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81112: 

Rada města Prostějova  

n es c h v a l u j e  

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč, Sportovnímu klubu Prostějov, z. s., se sídlem 

Sportovní 3924/1, Prostějov, 796 01, IČO 005 44 264 na opravu sociálního zařízení v budově Sportovní 1 – 

sportovní část; 

důvod: časově nelze zajistit veškeré administrativní záležitosti pro poskytnutí dotace z důvodu krátké lhůty pro 

vyřízení, respektive pozdního podání žádosti vzhledem ke konci kalendářního roku. 
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K bodu 16. 1 MANTHELLAN a.s. – informace o vrácení úhrad za užívání nemovitostí dle NS č. 2010/50/274 z 

22. 12. 2010 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Carda, Mgr. Jura 

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

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81113: 

Rada města Prostějova 

1) b e r e   n a   v ě d o m í  

informace o vrácení úhrad za užívání nemovitostí dle Nájemní smlouvy č. 2010/50/274  ze dne 22.12.2010 ze 

strany společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, 

2) r o z h o d l a 

řešit záležitost společností MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 

618, vracených úhrad za užívání nemovitostí dle Nájemní smlouvy č. 2010/50/274 ze dne 22.12.2010 

prostřednictvím soudní úschovy peněz dle ust. § 289 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 

soudních, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění pro společnost MANTHELLAN a.s., která je jako věřitel v 

prodlení, v souladu se stanoviskem JUDr. Ivany Hučínové z Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný z Olomouce a 

daňové poradkyně Ing. Andrey Hošákové, s tím, že v řízení o úschově bude Statutární město Prostějov 

zastupovat advokát JUDr. Petr Ritter z Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný z Olomouce, 

 

3) u k l á d á 

a) Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova sdělit rozhodnutí Rady města Prostějova dle  

bodu 2) usnesení JUDr. Petru Ritterovi z Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný z Olomouce, 

      odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT  

      k. termín: 15. 1. 2019 

b) Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova zajišťovat v rámci soudní úschovy dle 

bodu 2) usnesení skládání finančních částek ve výši vracených úhrad za užívání nemovitostí dle Nájemní 

smlouvy č. 2010/50/274  ze dne 22.12.2010 ze strany společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem Olomouc, tř. 

Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618, u příslušného soudu. 

      odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM  

      k. termín: 30. 4. 2019 

 

 

K bodu 16. 2 Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81114: 

Rada města Prostějova   

1) s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 3 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB v oblasti nakládání s odpady – „zajištění 

komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, 

využití vytříděných složek komunálního odpadu a správu sběrných dvorů ve městě Prostějov“ ze dne 04.10.2016 

mezi Statutárním městem Prostějovem a společností FCC Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 

Prostějov, IČ: 262 24 178, za podmínek dle dodatku uvedeného v příloze materiálu, 

2) u k l á d á  

Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova předložit v lednu 2019 Radě města 

Prostějova návrh na schválení rozpočtového opatření k navýšení finančních prostředků na kapitole 90 – správa a 

údržba majetku města, k zabezpečení zvýšení četnosti svozu papíru a plastu dle rozhodnutí v bodě 1) usnesení. 

      odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM 

      k. termín: 31. 1. 2019 

 

 

K bodu 16. 3 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 587/2 v k. ú. Čechovice u Prostějova. 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81115: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 587/2 – vodní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 35 m2 Pavle Šimíkové, 

bytem Prostějov, K rybníku 166/3, PSČ 796 04, za účelem užívání jako zázemí objektu k bydlení za následujících 

podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 10 Kč/m2 ročně, tj. 350 Kč/rok,  

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 16. 4 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 110/19 v k. ú. Krasice 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81116: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 110/19 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 1 m2 společnosti ŠNYT - PV s.r.o., 

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

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

a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

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

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 16. 5 Schválení pronájmu částí pozemků p. č. 7593/1 a 5051 oba v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81117: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem částí pozemků p.č. 7593/1 – ostatní plocha a p.č. 5051 – ostatní plocha, oba v k.ú. Prostějov, o celkové 

výměře 250 m2 společnosti JURIS INVEST BUILDING, s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Holečkova 619/59, 

PSČ: 150 00, IČ: 247 65 961, za účelem užívání jako manipulační plochy u přilehlých víceúčelových staveb č.p. 

2766, č.p. 2767 a bez č.p. nebo č.e., jež jsou součástí pozemků p.č. 5046/1, p.č. 5048 a p.č. 5046/2, vše v k.ú. 

Prostějov, za následujících podmínek:  

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

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

c) způsob placení nájemného - ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 16. 6 Schválení ukončení smluv o dočasném užívání národního majetku dohodou a vyhlášení záměru 

pronájmu 4 částí pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81118: 

Rada města Prostějova  

A) s c h v a l u j e  

1. ukončení Smlouvy o dočasném užívání národního majetku ze dne 11.12.1990 uzavřené mezi Městským 

národním výborem v Prostějově (právní předchůdce Statutárního města Prostějova) a anonymizováno, na 

dočasné užívání části pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o výměře 71 m2 ke zřízení garáže dohodou, 

2. ukončení Smlouvy o dočasném užívání národního majetku ze dne 01.10.1963 uzavřené mezi Čsl. státem - 

Městským národním výborem v Prostějově (právní předchůdce Statutárního města Prostějova) anonymizováno, 

na dočasné užívání části pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2 dohodou, 

3. ukončení Smlouvy o dočasném užívání národního majetku ze dne 15.11.1990 uzavřené mezi Městským 

národním výborem v Prostějově (právní předchůdce Statutárního města Prostějova) a anonymizováno, na 

dočasné užívání části pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o výměře 70 m2 ke zřízení garáže dohodou, 

 

B) v y h l a š u j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o výměře 18 m2 za účelem umístění a užívání stavby 

garážového přístřešku za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 50 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč ročně,  

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

2. záměr pronájmu části pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o výměře 18 m2 za účelem umístění a užívání stavby 

garáže za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 50 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč ročně,  

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

3. záměr pronájmu části pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o výměře 18 m2 za účelem umístění a užívání stavby 

garáže za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 50 Kč/m2/rok, tj. 900 Kč ročně,  

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

4. záměr pronájmu části pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o výměře 129 m2 za účelem užívání jako společného 

příjezdu ke stavbám garáží a garážového přístřešku za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 10 Kč/m2/rok, tj. 1.290 Kč ročně,  

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 16. 7 Schválení uzavření Dohody o závazku nabídky pozemků 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupil: Ing. Rozehnal 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 81119: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o závazku nabídky pozemků se anonymizováno, za podmínek uvedených v dohodě, která je 

přílohou materiálu. 
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K bodu 16. 8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

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

Schváleno usnesení č. 81120: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1484 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře 30 m2 za 

účelem užívání jako zázemí rodinného domu za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 10 Kč/m2 ročně, tj. 300 Kč/rok,  

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 16. 9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 7587 v k. ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

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

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

Schváleno usnesení č. 81121: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7587 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 anonymizováno, za 

účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a 

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 17.1 Schválení pronájmu garážového stání č. 738 v domě na ul. Hacarova 2 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

Schváleno usnesení č. 81122: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

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

par. 6020/159, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci anonymizováno za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Hacarova 4343/2 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

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

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

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 

 

 

K bodu 17.2 Vyhlášení záměru změny smlouvy PSP č. 119 v domě na ul. Dukelská brána 1 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, Mgr. Tisoňová, Mgr. Jura, Ing. Carda 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 81123: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny smlouvy v osobě nájemce č. 3 2010-NP o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119 o celkové 

rozloze 148,33 m2 v domě na ulici Dukelská brána 210/1 v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění 

osoba nájemce takto: 

- původní: anonymizováno,  IČO: 44052961 

- nový: anonymizováno, IČO: 69696110. 

Ostatní podmínky smlouvy č. 3 2010-NP o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 119 zůstávají nezměněny. 

 

 

K bodu 17.3 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání č. 503 v domě na ul. Finská 11 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr 

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, Ing. Rozehnal, Mgr. Jura 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacího návrhu. 

 

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

Schváleno usnesení č. 81124: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu garážového stání č. 503 v domě na ul. Finská 4242/11 v Prostějově, č. par. 6078/9, k.ú. 

Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci anonymizováno za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. J. V. Myslbeka 4284/17 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč s inflační doložkou 

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

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 

 

 

K bodu 17.4 Vyhlášení záměru změny smluv na pronájem PSP v domě na ul. Dolní 2 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, R. Karšulín, Mgr. Tisoňová, 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 81125: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny smlouvy ev. č. 499, 622, 31/2014 a 01/2013  na pronájem prostorů sloužících podnikání  č. 114, 771, 

110 a 16 na ulici Dolní 3658/2 v Prostějově. Nájemcem je Beneti, s. r. o., se sídlem Dolní 3658/2, 796 01 Prostějov, 

IČO 26307596. 

1. Tímto vyhlášeným záměrem se mění platnost smluv z doby neurčité na dobu určitou takto: 

- původní: na dobu neurčitou 

- nová: na dobu určitou do 31. 12. 2028. Po uplynutí této doby přechází platnost smlouvy na dobu neurčitou. 

2. Pronájem všech výše uvedených prostor bude řešen jednou nájemní smlouvou. 

Ostatní podmínky Smluv o nájmu č. 499, 622, 31/2014 a 01/2013 zůstávají nezměněny. 

 

 

K bodu 17.5 Sleva na nájemném v domě na nám. T. G. Masaryka 11 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

Schváleno usnesení č. 81126: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

slevu ve výši: 

anonymizováno     7 500,0 Kč na nájemném za byt č. 6 
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anonymizováno    7 630,0 Kč na nájemném za byt č. 4 

anonymizováno     6 075,0 Kč na nájemném za PSP č. 820 

anonymizováno    2 393,0 Kč na nájemném za PSP č. 745 

firmě Kaja s.r.o.    28 219,0 Kč na nájemném za PSP č. 162 

v domě na náměstí T. G. Masaryka 11 v Prostějově. 

Jmenovaní nemohli řádně užívat dané prostory, z čehož vyplývá podle § 2210 občanského zákoníku, jejich 

oprávněný nárok na slevu na nájemném. 

 

 

K bodu 17.6 Sleva na nájemném - Palackého 2 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

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

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

Schváleno usnesení č. 81127: 

Rada města Prostějova po projednání 

s c h v a l u j e 

slevu ve výši: 

anonymizováno     11 340,0 Kč na nájemném za PSP č. 705  

anonymizováno   5 115,0 Kč na nájemném za byt č. 6 

v bytovém domě na ulici Palackého 2 v Prostějově. 

Jmenovaní nájemníci nemohli řádně užívat dané pronajaté prostory, z čehož vyplývá podle § 2210 občanského 

zákoníku, jejich oprávněný nárok na slevu na nájemném. 

 

 

K bodu 18. Různé 

Jednání rady pokračovalo mimo jednací místnost (z toho důvodu nebylo použito hlasovací zařízení) bez přítomnosti 

tajemnice MMPv, která se neúčastnila z důvodu plnění pracovního úkolu, a zapisovatelky a přizvaných úředníků, 

přizván byl právní zástupce kina METRO 70. Členové rady projednali znovu návrh usnesení dle písemného materiálu 

k bodu č. 11.15 a původně schválené usnesení tohoto znění: „Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové 

organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, IČO: 05592178 bere na vědomí rozsudek Okresního 

soudu v Prostějově, čj. 13C 174/2017-220, v právní věci žalobce Ivana Čecha proti žalované Kino Metro 70 Prostějov, 

příspěvková organizace, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a doporučuje ředitelce nepodat odvolání proti 

rozsudku Okresního soudu v Prostějově“ (pro tento návrh hlasovalo 8 členů rady, 2 se zdrželi, 1 omluven) bylo 

revokováno a schváleno nové usnesení viz bod 11.15 (pro revokaci a nový návrh usnesení hlasovalo 9 členů rady, 1 

proti, 1 omluven). Zpracovatelka zápisu ve smyslu výše uvedeného zapracovala do zápisu platné usnesení v bodě 11.15. 

 

 

K bodu 19. Závěr 

Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, konstatoval, že program 5. schůze rady města byl vyčerpán a v 15:00 

hod. jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 18. 12. 2018 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 

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


