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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,
konaného dne 15. 1. 2019
K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19001:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
program svého 4. zasedání, konaného mimo schválený harmonogram dne 15. 1. 2019, dle návrhu předloženého
na pozvánce s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
K bodu 2. Schválení podání žádostí o dotace na realizaci projektů „Rekonstrukce bazénu na ZŠ Dr. Horáka“,
„Rekonstrukce tribuny na velodromu“ a „Letní scéna na nádvoří zámku“
Schváleno usnesení č. 19002:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
1. podání žádostí o dotace 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, prohlášení k vlastnickým a jiným věcným právům, že majetek
pořízený z dotace bude ponechán po dobu minimálně 10 let v majetku obce a souhlas s realizací akcí,
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, prohlášení k vlastnickým a
jiným věcným právům, že majetek pořízený z dotace bude ponechán po dobu minimálně 10 let v majetku obce a
souhlas s realizací akce.
K bodu 3. Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost mládeže)
Schváleno usnesení č. 19003:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z dotace nerozdělené v kapitole 70
1. 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
2. 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
s provozem budovy a areálu velodromu, pronájmy – 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
3. ve výši 2.000.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, IČO 002 05 061
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- 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
4. 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
5. 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 pěti 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) SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, IČO 155 27 395
3) Tenisovým klubem Prostějov, spolkem, Sportovní 3924/1, IČO 002 05 061
4) VK Prostějov, spolkem, Za Kosteleckou 4161/49, IČO 270 57 518
5) 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
6.400.000,--

Organizace
0700000708000

O hodnotu v Kč
6.400.000,--

K bodu 4. Dotace 2019 – oblast sportu (TJ Prostějov, z. s.)
Schváleno usnesení č. 19004:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z dotace nerozdělené v kapitole 70 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
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c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003419
5222
0200000000000
1.000.000,-(zvýšení položky 5222 – Tělovýchovná jednota Prostějov, z. s. - zabezpečení celoroční sportovní činnosti
oddílů)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006409
5909
0700000708000
1.000.000,-(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)
K bodu 5. Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost klubů v extralize)
Schváleno usnesení č. 19005:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z dotace nerozdělené v kapitole 70
1. ve výši 4.500.000,-- 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
2. 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
3. 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
4. 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
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
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u jednotlivých 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
1.300.000,-(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)
0000000020
003419
5213
0200000000000
4.850.000,-(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
6.150.000,-(snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené)

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

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

Prostějov 15. 1. 2019
Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv
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