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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Usnesení ze 6. schůze Rady města Prostějova, konané 8. 1. 2019
K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 9001:
Rada města Prostějova
schvaluje
program své 6. schůze, konané dne 8. 1. 2019, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály:
4.4 XXIX. Tradiční městský ples
8.6 Dotace 2019 - oblast sportu (celoroční činnost klubů v extralize)
9.2 Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2019 a návrhy projektů
pověřuje
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.
K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 8. 1. 2019
Schváleno usnesení č. 9002:
Rada města Prostějova
schvaluje
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 8. 1. 2019 dle písemného materiálu.
K bodu 3. Odpis pohledávek – kapitola 13 – Městská policie Prostějov
Schváleno usnesení č. 9003:
Rada města Prostějova
se vzdává
práva na pohledávku v. s. 1350150059, ….. , nevymahatelné – ISŘ.
K bodu 4.1 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora
Schváleno usnesení č. 9004:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
10
6171
5139
(snížení položky 5139 – nákup propagačních materiálů)
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
10
6409
5492
(zvýšení položky 5492 – finanční dar pro prvního občánka)
K bodu 4.2 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení
Schváleno usnesení č. 9005:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
70
6409
5901
(snížení rezervy RMP pro ROZOP)
- zvyšuje rozpočet výdajů
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UZ

Organizace
0100000100300

O hodnotu v Kč
8 000,--

Organizace
010000000000

O hodnotu v Kč
8 000,--

Organizace
0700000707100

O hodnotu v Kč
55 000

Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
12
5512
5164
012000000000
55 000
(zvýšení položky nájmy – úhrada za pronájem náhradních prostory pro uložení vybavení JSDH města
Prostějova, čety Vrahovice)
K bodu 4.3 Uzavření Smlouvy o dílo s redaktorem Ivo Hegrem
Schváleno usnesení č. 9006:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo s panem Ivo Hegrem, IČ: 69994382, dle přílohy k písemnému materiálu.
K bodu 4.4 XXIX. Tradiční městský ples
Schváleno usnesení č. 9007:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. přijetí darů do tomboly na XXIX. Tradičním městském plese statutárního města Prostějova, konaném
11. 1. 2019 a pověřuje primátora města převzetím darů jednotlivých dárců,
2. darování zlatého šperku v ceně 7 980,- Kč vylosovanému výherci na XXIX. Tradičním městském plese,
konaném 11. 1. 2019.
K bodu 5.1 Změna Organizačního řádu k 8. 1. 2019
Schváleno usnesení č. 9008:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne schválení, a to tak, že v
části Třetí upravující činnost Odboru informačních technologií v Dílu 2 nově se vkládá článek 149a tohoto
znění:
Článek 149a
Správce informačních technologií
Zaměstnanec
a) zabezpečuje řádnou funkčnost programového vybavení a aplikací, realizuje metodickou, konzultační a
rozborovou činnost v oblasti programového vybavení
b) metodicky řídí a zajišťuje zabezpečení serverů, stanic, sítě a funkčnost antivirové ochrany, navrhuje a
zajišťuje implementaci bezpečnostních politik na stanicích,
c) obstarává správu, údržbu a instalaci výpočetní techniky a SW, zajišťuje systematickou podporu
uživatelům při využívání výpočetní techniky a SW,
d) zavádí nové informační technologie a SW,
e) provádí analytické činnosti užití a rozvoje výpočetní techniky a software,
f) provádí správu certifikátů certifikačních autorit, vyřizuje nové certifikáty, vede evidenci platných
certifikátů a zajišťuje jejich obnovu podle termínů platnosti
g) sleduje vývoj v oblasti technologií, praktik a postupů v rámci vývojových trendů,
h) plní další povinnosti zaměstnance podle tohoto organizačního řádu
2. změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova – Organizační schémata
Magistrátu města Prostějova včetně systemizace pracovních míst, dle předloženého návrhu, s účinností od
8. 1. 2019.
K bodu 6.1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení
Schváleno usnesení č. 9009:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
11
6171
6121
Modernizace zabezpečovacích systémů
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
70
6409
5901
Rezerva RMP pro ROZOP
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UZ

Organizace
0110000000000

O hodnotu v Kč
67.106,00

UZ

Organizace
0700000707100

O hodnotu v Kč
67.106,00

K bodu 7.1 Informace o průběhu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov
Schváleno usnesení č. 9010:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
1. personální změny ve složení Řídící skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov dle přílohy č. 1 písemného materiálu,
2. RNDr. Alenu Raškovou do funkce předsedkyně Řídící skupiny střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov dle důvodové zprávy,
3. aktualizovaný Statut Řídící skupiny a Jednací řád Řídící skupiny a pracovních skupin střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov;
II. b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál o průběhu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov.
K bodu 8.1 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport
Schváleno usnesení č. 9011:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO ve výši 272.000,-- Kč dle Nařízení
vlády ČR č. 263/2018,
2. navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, PO ve výši 200.230,-- Kč dle
Nařízení vlády ČR č. 263/2018,
3. navýšení neinvestičního příspěvku KINU METRO 70, Prostějov, PO ve výši 188.780,-- Kč dle Nařízení
vlády ČR č. 263/2018,
4. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
1
0200000020341
272.000,(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO)
0020
003113
5331
1
0200000020341
200.230,(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, PO)
0020
003113
5331
1
0200000020341
188.780,(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku KINU METRO 70, Prostějov, PO)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
661.010,Fond rezerv a rozvoje
5.
a) úpravu finančního plánu Městské knihovně Prostějov, PO
- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši
Kč 200.000,-- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné soc. pojištění ve výši Kč 68.000,-- navýšení závazného ukazatele účet 527– zákonné a jiné soc. náklady ve výši Kč 4.000,-b) úpravu finančního plánu Městskému divadlu v Prostějově, PO
- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši
- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné soc. pojištění ve výši
- navýšení závazného ukazatele účet 527– zákonné a jiné soc. náklady ve výši

Kč 147.000,-Kč 50.230,-Kč 3.000,--

c) úpravu finančního plánu KINU METRO 70, Prostějov, PO
- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši
Kč 144.780,-- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné soc. pojištění ve výši Kč 43.000,-- navýšení závazného ukazatele účet 527– zákonné a jiné soc. náklady ve výši Kč 1.000,--
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K bodu 8.2 Žádost o ROZOP a úpravu finančního plánu Sportcentra DDM v souvislosti s Nařízením
vlády ČR č. 263/2018 – výše minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2019
Schváleno usnesení č. 9012:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM, Prostějov, PO ve výši 270.150,-- Kč dle Nařízení
vlády ČR č. 263/2018
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003421
5331
1
0200000020399
270.150,(zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM, Prostějov, PO)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
270.150,Fond rezerv a rozvoje
3. úpravu finančního plánu Sportcentru DDM, Prostějov, PO
- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady
ve výši
- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné a jiné sociální pojištění
- navýšení závazného ukazatele účet 527– zákonné a jiné soc. náklady ve výši

198.000,- Kč
68.170,- Kč
3.980,- Kč

K bodu 8.3 Dotace 2019 – oblast sportu – celoroční činnost mládeže
Schváleno usnesení č. 9013:
Rada města Prostějova
rozhodla
hlasovat o dotacích jednotlivě.
Schváleno usnesení č. 9014:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 900.000,-- Kč BCM Orli Prostějov, spolku, Žeranovská 4159/13, IČO 052 21 994
- na podporu činnosti mládežnického basketbalu v Prostějově (pronájmy, doprava, rozhodčí, komisaři
utkání, startovné, výchovné, poplatky ČBF, sportovní vybavení, zdravotnický a tiskový materiál, trenéři,
asistenti trenérů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9015:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 3.000.000,-- Kč SK Prostějov 1913, spolku, Západní 79/21, IČO 053 20 038
- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická hokejová družstva, startovné v
soutěžích a na turnajích, doprava na utkání, výstroj a výzbroj)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9016:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
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z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 300.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, IČO 155 27 395
- na podporu celoroční činnosti družstev mládeže v silniční – dráhové cyklistice a družstva BMX (energie
spojené – doprava, startovné, ubytování, strava; náklady na soustředění – ubytování, doprava, strava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9017:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 1.500.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, IČO 002 05 061
- celoroční činnost mládežnických týmů (energie, pronájmy, příprava a údržba tenisových kurtů,
poplatky ČTS a ITF, doprava, ubytování dětí na turnajích, pořádání žákovských a mládežnických
turnajů)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9018:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 1.500.000,-- Kč VK Prostějov, spolku, Za Kosteleckou 4161/49, IČO 270 57 518
- na náklady spojené se sportovní činností mládežnických družstev klubu (pronájem sportovišť,
ubytování, sportovní vybavení a výstroj, doprava, trenérské služby, rozhodčí, poplatky ČVS)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9019:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
a) ve výši 1.700.000,-- Kč 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536, IČO 266 21 916
- na zajištění činnosti mládežnických fotbalových družstev (nájmy, regenerace, posilovna, nájmy kanceláří
a šaten, doprava, odměny rozhodčích, poplatky FAČR, údržba hracích ploch a zázemí, energie, materiální
vybavení hráčů, soustředění – ubytování a strava, startovné na turnajích)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002
88 659 a příjemcem (u jednotlivých 6 žadatelů 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)
1. BCM Orli Prostějov, spolkem, Žeranovská 4159/13, IČO 052 21 994
2. SK Prostějov 1913, spolkem, Západní 79/21, IČO 053 20 038
3. SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, IČO 155 27 395
4. Tenisovým klubem Prostějov, spolkem, Sportovní 3924/1, IČO 002 05 061
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5.
6.

VK Prostějov, spolkem, Za Kosteleckou 4161/49, IČO 270 57 518
1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536, IČO 266 21 916

c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0000000020
003419
5222
(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0000000070
006409
5909
(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)

Organizace
0200000000000

O hodnotu v Kč
8.900.000,--

Organizace
0700000708000

O hodnotu v Kč
8.900.000,--

K bodu 8.4 Dotace 2019 – oblast sportu – TJ Prostějov, z. s.
Schváleno usnesení č. 9020:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve
výši 1.000.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Prostějov, z. s., Anenská 936/17, IČO 441 59 919
- na zabezpečení celoroční sportovní činnosti oddílů (nájemné, účast na soutěžích – ubytování, doprava,
cestovné, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002
88 659 a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Prostějov, z. s., Anenská 936/17, IČO 441 59 919
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5222
1
0200000000000
1.000.000,-(zvýšení položky 5222 – Tělovýchovná jednota Prostějov, z. s. - zabezpečení celoroční sportovní činnosti
oddílů)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
1.000.000,-(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 8.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě OŠKS/Cás/44-18 (MPS Orlice Prostějov, z. s.)
Schváleno usnesení č. 9021:
Rada města Prostějova
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě (OŠKS/Cás/44-18) o poskytnutí dotace Mužskému pěveckému sboru Orlice
Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 68 491, který se týká rozšíření účelu: o pronájmy sálů a
tisky programů a prodloužení termínu vyúčtování do 31. 1. 2019 dle přílohy.
K bodu 8.6 Dotace 2019 - oblast sportu (celoroční činnost klubů v extralize)
Schváleno usnesení č. 9022:
Rada města Prostějova
rozhodla
hlasovat o dotacích jednotlivě.
Schváleno usnesení č. 9023:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
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ve výši 5.000.000,-- Kč LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31
181
- na částečnou úhradu nákladů spojených s celoroční činností A-teamu (pronájem ledové plochy a
nebytových prostor, doprava na venkovní utkání, hostování hráčů, rozhodčí, výstroj, výzbroj, odměny
hráčů a realizačního týmu)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9024:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 350.000,-- Kč Prostějov – C 1885, spol. s r. o., Kostelecká 4468/49, Prostějov, IČO 634 68 191
- na podporu celoroční činnosti družstva mužů a žen kategorie Elite v silniční a dráhové cyklistice
jezdících pod názvem Tufo Pardus Prostějov (poplatek za zápis do kategorie týmů UCI, povinné pojištění
týmu; náklady na soustředění – ubytování, doprava, strava; účast na závodech – ubytování, doprava,
strava; cyklistický materiál a sportovní oblečení; mzdové náklady na trenéry, administrativu a další
související výdaje; lékařské sportovní zajištění a potravinové výživové doplňky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9025:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 300.000,-- Kč Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, z. s., Krasická 4449/6a, IČO 709 18 309
- na celoroční činnost extraligového oddílu boxu mužů a oddílů mládeže (cestovné, startovné boxerům,
výchovné trenérům, nájemné, rozhodčí, lékař, hlasatel, ozvučení, osvětlení, výstroj boxerů, vybavení
tělocvičny, energie)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9026:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019
z dotace nerozdělené v kapitole 70
ve výši 1.000 000,- Kč 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536, IČO 266 21 916
- na podporu činnosti A mužstva fotbalového klubu (nájmy, regenerace, posilovna, ubytování a strava při
turnajích a soustředěních, doprava na turnaje, rozhodčí, poplatky FAČR, údržba hracích ploch a zázemí,
energie, odměny hráčům a trenérům)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Schváleno usnesení č. 9027:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z dotace nerozdělené v kapitole 70
Strana 7 z 11

ve výši 750.000,-- Kč BK OLOMOUCKO, z. s., Olomouc, Holická 1173/49a, IČO 062 25 896
- na podporu činnosti basketbalového A týmu mužů (cestovné, agentské poplatky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a
vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2020
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na
úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze č. 1 mezi statutárním městem Prostějovem, IČO
002 88 659 a příjemcem LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o., U Stadionu 4452, Prostějov, IČO 289 31
181
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze č. 2 mezi statutárním městem Prostějovem,IČO 002
88 659 a příjemci
1. Prostějov – C 1885, spol. s r. o., Kostelecká 4468/49, Prostějov, IČO 634 68 191
2. Dělnickou tělocvičnou jednotou Prostějov, z. s., Krasická 4449/6a, IČO 709 18 309
3. 1. SK Prostějov z. s., Za Místním nádražím 4536,IČO 266 21 916
4. BK OLOMOUCKO, z. s., Olomouc, Holická 1173/49a,IČO 062 25 896,
u jednotlivých 4 žadatelů 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.
d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5222
0200000000000
2.050.000,-(zvýšení položky 5222 – Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, z. s. - na celoroční činnost extraligového
oddílu boxu mužů a oddílů mládeže; 1. SK Prostějov z. s. - na podporu činnosti A mužstva fotbalového
klubu, BK OLOMOUCKO, z. s. - podporu činnosti basketbalového A týmu mužů)
0000000020
003419
5213
0200000000000
5.350.000,-(zvýšení položky 5213 – LHK Jestřábi Prostějov A - team s. r. o. – na činnost ledního seniorského hokeje;
Prostějov – C 1885, spol. s r. o. – na podporu celoroční činnosti družstva mužů a žen kategorie Elite
v silniční a dráhové cyklistice)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006409
5909
0700000708000
7.400.000,-(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)
K bodu 9.1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice
Schváleno usnesení č. 9028:

Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3412
6121
0600633000000
100 000
zvýšení pol. 6121 – Dětské dopravní centrum Prostějov – zázemí zaměstnanců – projektová
dokumentace
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
6409
5901
0700000707100
100 000
Snížení pol. 5901 - Rezerva RMP
K bodu 9.2 Dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2019 a návrhy projektů
Schváleno usnesení č. 9029:
Rada města Prostějova
I. s c h v a l u j e
projektové náměty a přípravu a podání žádostí o dotace na realizaci projektů „Rekonstrukce bazénu na
ZŠ Dr. Horáka“, „Rekonstrukce tribuny na velodromu“ a „Letní scéna na nádvoří zámku“;
II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
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1. podání žádosti o dotaci na realizaci projektů „Rekonstrukce bazénu na ZŠ Dr. Horáka“,
„Rekonstrukce tribuny na velodromu“ z dotačního programu Program na podporu výstavby a
rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019,
2. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Letní scéna na nádvoří zámku“ z dotačního programu
Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.
K bodu 10.1 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města
Schváleno usnesení č. 9030:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000090
003772
5169
0900000900200
980.016
zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb: nakládaní s odpady (svozu papíru a plastu)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006409
5901
0700000707100
980.016
snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova
K bodu 10.2 Smlouva o náhradní výsadbě – Ředitelství silnic a dálnic ČR
Schváleno usnesení č. 9031:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření Smlouvy o náhradní výsadbě mezi Statutárním městem Prostějovem a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ: 659 93 390, za podmínek dle smlouvy
uvedené v příloze písemného materiálu.
K bodu 10.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 a části pozemku p.č. 105/4, oba v k.ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 9032:
Rada města Prostějova
odkládá
materiál č. 10.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 a části pozemku p.č. 105/4, oba v k.ú.
Krasice.
K bodu 10.4 Výkup pozemků p.č. 6251/4, p.č. 6251/7 a p.č. 6251/14, vše v k.ú. Prostějov, a staveb
komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace a ROZOP kapitoly 50
Schváleno usnesení č. 9033:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
1) výkup pozemků p.č. 6251/4 – ostatní plocha o výměře 584 m2 a p.č. 6251/7 – ostatní plocha o výměře
580 m2, oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v celkové výši 2
Kč (1 Kč za každý jednotlivý pozemek) od spoluvlastníků těchto pozemků za následujících podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do
katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) výkup pozemku p.č. 6251/14 – ostatní plocha o výměře 143 m2 v k.ú. Prostějov do vlastnictví
Statutárního města Prostějova od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1 Kč za následujících
podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do
katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3) výkup stavby komunikace umístěné na pozemcích p.č. 6251/4, p.č. 6251/7, p.č. 7775/3, p.č. 6319/3, p.č.
6251/14, p.č. 6247/16 a části pozemku p.č. 8319/2, vše v k.ú. Prostějov, stavby dešťové kanalizace (včetně 9
uličních vpustí a 2 vsakovacích objektů) umístěné na pozemcích p.č. 6251/4, p.č. 6251/7, p.č. 7775/3 a p.č.
6319/3, vše v k.ú. Prostějov, a stavby veřejného osvětlení (včetně 9 osvětlovacích stožárů veřejného
osvětlení a rozvaděče) umístěné na pozemcích p.č. 6251/4, p.č. 6251/7, p.č. 7775/3 a p.č. 6319/3, vše v k.ú.
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Prostějov, od spoluvlastníků předmětných staveb do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní
cenu v celkové výši 3 Kč (1 Kč za každou jednotlivou stavbu) za následujících podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy,
b) prodávající se zavážou po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy na své náklady zajišťovat
opravy předmětné komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, zejména opravy
propadů a vyjetých kolejí a odstraňování náletového plevele dle požadavků společností FCC
Prostějov, s.r.o., ELTODO, a.s., a ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., jako budoucích správců
předmětné komunikace a veřejného osvětlení a opravy propadů vpustí, poškození vedení dešťové
kanalizace a nefunkčnosti vsakovacích objektů,
c) při předávce komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace do správy společností FCC
Prostějov, s.r.o., ELTODO, a.s., a ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., a Statutárního města
Prostějova, předají prodávající veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením
skladby komunikace a revizní zprávy na veřejné osvětlení,
4) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6130
1
0500000000000
2.003
zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6251/4, p.č. 6251/7 a p.č. 6251/14, vše v k.ú. Prostějov
(kupní ceny a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí)
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6121
1
0500000000000
3
zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup infrastruktury (komunikace, dešťová kanalizace a veřejné
osvětlení na pozemcích p.č. 6251/4, p.č. 6251/7, p.č. 7775/3, p.č. 6319/3, p.č. 6251/14, p.č. 6247/16 a p.č.
8319/2, vše v k.ú. Prostějov) (kupní cena)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
2.006
snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje
K bodu 11.1 Revokace usnesení RM č. 81013 ze dne 13. 11. 2018
Schváleno usnesení č. 9034:
Rada města Prostějova
revokuje
usnesení č. 81013 ze dne 13. 11. 2018, kterým vyhlásila záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č.
744 o celkové rozloze 28,70 m2 na ul. Kostelecká 4165/17 v Prostějově, č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č.
10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o.,
Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.
K bodu 11.2 Vyhlášení záměru pronájmu PSP – ul. Netušilova 3
Schváleno usnesení č. 9035:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 172 o celkové rozloze 124,50 m2 na ul. Netušilova
1622/3 v Prostějově, č. par. 2932, k.ú. Prostějov, LV č. 15693, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o.,
Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.
K bodu 11.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP – ul. Dolní 4
Schváleno usnesení č. 9036:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 111 o celkové rozloze 155,29 m2 na ul. Dolní 3659/4 v
Prostějově, č. par. 3443/8, k.ú. Prostějov, LV č. 15753, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
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- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o.,
Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.
K bodu 11.4 Schválení pronájmu PSP - nám. T. G. Masaryka 11
Schváleno usnesení č. 9037:
Rada města Prostějova
schvaluje
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 166 o celkové rozloze 63,80 m2 na nám. T. G. Masaryka č.
121/11 v Prostějově Mgr. Milanu Popelkovi se sídlem na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějov, IČO
66247713, DIČ CZ7312164464
- za účelem výkonu advokacie
- za nabídnuté nájemné ve výši 5.500,-Kč/měsíc
- případné opravy provede nájemce na vlastní náklady.
K bodu 12.1 Příprava zasedání zastupitelstva města dne 15. 1. 2019
Schváleno usnesení č. 9038:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
ústní informaci primátora o svolání zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený
harmonogram dne 15. 1. 2019 od 13:00 hodin,
schvaluje
rámcový návrh programu 4. zasedání dle ústní zprávy primátora s tím, že s ohledem na stanovisko OŽP
MMPv nedoporučuje primátorovi zařadit na program návrh „Změny funkce pozemků č. 916/1, 916/2,
916/3, 933/1, 933/2 a 933/3 na k. ú. Vrahovice“.
K bodu 12.2 Záležitostí komisí rady města
Schváleno usnesení č. 9039:
Rada města Prostějova
schvaluje
na základě žádostí klubů zastupitelů tyto změny ve složení komisí rady:
1. odvolává člena Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21 Vojtěcha Burdu a jmenuje členem
této komise Radomíra Nárožného,
2. odvolává členku Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21 Veroniku Petrželovou, LL.M.,
cvpcc a jmenuje členkou této komise Mgr. Jarmilu Blahovou,
3. odvolává členku Komise sociální a zdravotní Veroniku Petrželovou, LL.M., cvpcc a jmenuje členkou
této komise Radku Aujezdskou,
bere na vědomí
jmenování Veroniky Parákové, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora, do funkce tajemnice Komise
pro nákup uměleckých děl.

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

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

Prostějov 8. 1. 2019
Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv
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