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Počet listů: 25 příloh:       listů příloh: 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 

 

Usnesení z 8. schůze Rady města Prostějova, konané 11. 2. 2019 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 9094: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 8. schůze, konané dne 11. 2. 2019, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiály: 

7.8 Sportovec města Prostějova 2018 

13.11 Dotace 2019 – oblast sportu – Skydive Czech Republic, z. s. 

13.12 Dotace 2019 – oblast sportu – jednorázová akce (Tenisový klub Prostějov, spolek) 

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 11. 2. 2019 

Schváleno usnesení č. 9095: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 11. 2. 2019 dle písemného materiálu. 

 

K bodu  3. Příprava zasedání zastupitelstva města dne 19. 2. 2019 

Schváleno usnesení č. 9096: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rámcový návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 19. 2. 2019 v jednací 

místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14. 

 

K bodu  4. Čestná ocenění – udělení 

Schváleno usnesení č. 9097: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova udělit čestná ocenění dle níže uvedeného návrhu  

 

1. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST I. stupně - za 25 let služby: 

• str. František ADÁMEK 

k MP nastoupil dne 1.7.1994, vykonává funkci technik městského kamerového a dohlížecího systému a pultu 

centralizované ochrany. Projevuje vysoké nasazení při řešení funkčnosti a modernizace technických zařízení 

nezbytných pro provoz operačního střediska. Přitom využívá svých  velmi dobrých odborných zkušeností a 

znalostí. Přispívá tak k rozvoji IT prostředí pro činnost městské policie. 

• str. Jana ADÁMKOVÁ 

k MP nastoupila dne 1.7.1994, po nástupu pracovala na hlídkové službě, od r. 2001 nastoupila na pozici vedoucí 

skupiny prevence, jako jedné z prvních v ČR. Zasloužila se o rozvoj preventivní činnosti vysoce profesionálním 

přístupem. Preventivní činnost je dnes nezbytnou součástí činnosti městské policie. Od r. 2017 pracuje na 

přestupkovém oddělení a svým přístupem na svém pracovišti přispívá k přiblížení činnosti městské policie 

veřejnosti.  

• str. Martin AMBROS 

k MP nastoupil dne 11.7.1994, nejdříve pracoval na pozici hlídkové služby, od r. 2008 vykonává funkci strážník – 

okrskář. Při plnění úkolů je aktivní, projevuje snahu o co nejlepší výsledky při zajišťování veřejného pořádku. 

Ve své činnosti je uvážlivý, ale i rozhodný, vůči veřejnosti i vůči ostatním strážníkům velmi vstřícný. Významně 

se podílí na zajišťování úkolů veřejného pořádku, je příkladem svým kolegům. 
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• str. Anton GRÉGER 

k MP nastoupil dne 1.7.1994, nejdříve pracoval na pozici hlídkové služby, od r. 1996 vykonává funkci zástupce 

velitele 3. směny hlídkové služby. Úkoly zajišťuje na profesionální úrovni, svým přístupem je příkladem 

mladším kolegům. Má velmi dobré znalosti v oboru, které uplatňuje při řešení každodenních oznámení. 

Významně se tak podílí na vytváření bezpečného prostředí v našem městě 

• str. Antonín ŘÍHA  

k MP nastoupil dne 1.7.1994, byl zařazen na pozici strážník hlídkové služby, kde pracuje dosud. Jedná se o velmi 

zkušeného strážníka, který je svými zkušenostmi a znalostí prostředí příkladem mladším kolegům. Má velmi 

profesionální přístup a významně se tak podílí na velmi dobrém hodnocení městské policie veřejností.  

• str. Bc. František SOUŠEK 

k MP nastoupil 25.7.1994 nejdříve na hlídkovou službu. Od r. 2006 vykonává funkci strážník – okrskář s územní 

a osobní odpovědností za okrsek č. 3. Dosahuje vynikajících výsledků. Při plnění povinností uplatňuje své 

dlouholeté zkušenosti a odbornost. Podílí se tak významně na vytváření bezpečného prostoru pro naše občany.   

 

2. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST II. stupně - za 20 let služby: 

• str. Věra PAVLÍKOVÁ 

k MP nastoupila dne 3.9.1999, nejdříve byla zařazena na hlídkové službě, kde získala velmi dobré zkušenosti.  

V současné době je zařazena na přestupkovém oddělení, na klientském pracovišti, kde zajišťuje i příjem 

oznámení. Svým profesionálním a vlídným přístupem při kontaktu s klienty, ale i spolupracovníky, se významně 

podílí na vytváření profesionální image městské policie. 

 

3. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA VĚRNOST III. stupně - za 15 let služby: 

• str. Jaroslav SMÉKAL 

k MP nastoupil dne 1.1.2004, po nástupu byl zařazen a nadále je na hlídkové službě 2. směny. Jedná se o 

zkušeného strážníka, který případy řeší rozvážně a profesionálně. Svým přístupem se významně podílí na 

zajištění veřejného pořádku v našem městě. 

• str. Pavel SMIČKA 

k MP nastoupil dne 1.12.2004, po nástupu byl zařazen a je i v současnosti na hlídkové službě 2. směny. Svým 

profesionálním a vlídným přístupem při kontaktu s občany se významně podílí na zajištění veřejného pořádku  

v našem městě.  

• str. Pavel ŠVIHÁLEK 

k MP nastoupil dne 1.12.2004, po nástupu byl zařazen na hlídkovou službu 2. směny, kde plní úkoly dosud. Patří 

ke zkušeným strážníkům. Při zajišťování veřejného pořádku vystupuje rozvážně a uvážlivě, je příkladem 

ostatním strážníkům na směně. Svou činností významně přispívá k zajištění veřejného pořádku v našem městě.  

 

4. Čestný odznak Městské policie Prostějov ZA ZÁSLUHY 

• str. Miroslav HERINK 

k MP nastoupil dne 11.2.1995. Po nástupu byl zařazen na hlídkovou službu. Od r. 2006 vykonává funkci strážník 

– okrskář v okrsku č. 1 vnitřní část města.  Při plnění úkolů jedná velmi profesionálně, má velmi dobré 

zkušenosti a znalosti, které může předávat i mladším kolegům Patří k velmi zkušeným strážníkům. Má velmi 

dobrý přehled o svém okrsku. Svou činností významně přispívá k zajištění veřejného pořádku v našem městě.  

• str. Bc. Martina PŘECECHTĚLOVÁ 

k MP nastoupila dne 1.9.2017. Je zařazena na 3. směně hlídkové služby. Předtím vykonávala hlídkovou i 

okrskovou službu u MP Praha, získané zkušenosti uplatňuje v našem městě. I přes krátkou dobu služby v našem 

městě má velmi dobrou osobní a místní znalost, vystupuje velmi profesionálně, vůči pachatelům zcela 

nekompromisně. Svou činností významně přispívá k zajištění veřejného pořádku v našem městě a zvyšování 

pocitu bezpečí pro občany.  

• str. Petr FRÖMEL 

k MP nastoupil dne 1.3.2011. Je zařazen na 1. směně hlídkové služby. Patří ke zkušeným strážníkům. Při 

zajišťování veřejného pořádku vystupuje rozvážně a uvážlivě, při plnění úkolů je aktivní. Svou činností 

významně přispívá k zajištění veřejného pořádku v našem městě.  

• npor. Bc. Robert BABIČKA 

zástupce vedoucího obvodního oddělení Prostějov 1.od roku 1999 zastává funkci zástupce vedoucího Obvodního 

oddělení Prostějov 1 pro trestní řízení. Z titulu své funkce řídí skupinu dokumentace a dohlíží na zákonnost, 

kvalitu a rychlost trestního řízení, což činí velmi dobře. Jeho právní povědomí je na značně vysoké úrovni a 

neustále se zdokonaluje vlastním studiem rozsudků a komentářů  různých soudů. Vyžaduje-li to situace, např.  

řešení aktuální trestní věci, aktivně spolupracuje se strážníky Městské policie v Prostějově. Skupina 

dokumentace pod jeho vedením dosahuje dlouhodobě vyrovnaných výsledků v oblasti vyhledávání a objasňování 

trestních věcí. Kdykoliv je ochoten radou i spoluprací přispět všem méně zkušenějším kolegům nejen Obvodního 

oddělení Prostějov 1. 

• prap. Jiří NOVOTNÝ 

inspektor OO Prostějov 1. V současné době slouží jako dozorčí obvodního oddělení, kde může naplno využít své 

předchozí zkušenosti z úseku obchůzkové služby, ale zejména své organizační schopnosti. Služební povinnosti 
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často plní i nad rámec pracovní doby. Je  oporou vedení OO Prostějov 1 v době jejich nepřítomnosti. Během 

výkonu služby spolupracuje se strážníky Městské policie Prostějov. 

• mjr. Mgr. Karel PROCHÁZKA 

vedoucí odboru 6. Dohledu Celního úřadu pro Olomoucký kraj. Za vynikající dlouhodobou spolupráci při řešení 

problematiky složek IZS Prostějov a za nastavení spolupráce mezi městskou policií a celním úřadem v oblasti 

odhalování nelegálního hazardu ve městě Prostějov a jeho okolí.  

• Josef KRÁSENSKÝ 

dlouholetý člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů, družstvo Žešov za obětavou a vynikající dlouhodobou 

práci ve sboru, zajišťování tak požární bezpečnosti našeho města a spolupráci s dalšími složkami IZS Prostějov, 

včetně městské policie a podíl na vytváření bezpečného prostředí.  

• Tomáš KOUTNÝ 

dlouholetý člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů, družstvo Žešov za příkladnou činnost při zajišťování 

akceschopnosti jednotky Žešov a vynikající dlouhodobou práci ve sboru, zajišťování tak požární bezpečnosti 

našeho města a spolupráci s dalšími složkami IZS Prostějov, včetně městské policie a podíl na vytváření 

bezpečného prostředí. 

• Miroslav PIŠŤÁK 

za dlouholetou aktivní činnost jak z pozice místostarosty, primátora Statutárního města Prostějova a následně 

zastupitele pověřeného řízením městské policie. Za významný podíl na činnostech v oblasti preventivních 

programů ke zvýšení bezpečí našeho města, za zajišťování vynikající spolupráce se složkami IZS, významný 

podíl při vytváření bezpečného prostředí pro občany našeho města a pro udržitelný rozvoj. Za celoživotní 

příkladnou práci v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku, jeho vstřícný postoj k aktivitám zaměřených 

na prevenci kriminality. Svým přístupem jednoznačně přispívá k rozvoji bezpečí v našem městě.  

 

5. Čestnou plaketu Městské policie Prostějov 

• Ing. Jiří ROZEHNAL 

náměstek primátora Statutárního města Prostějova. Do r. 2018 vykonával funkci předsedy osadního výboru 

místní části Vrahovice. V letech 2014 až 2018 byl aktivním členem komise bezpečnostní a prevence kriminality. 

Významným způsobem se  tak podílel na vytváření bezpečného prostoru pro rozvoj našeho města a snižování 

kriminogenních faktorů.  

• Mgr. Petra ORÁLKOVÁ 

pracovnice Českého svazu ochránců přírody Regionální sdružení Iris Prostějov. Za dlouholetou vynikající 

spolupráci s městskou policií, zejména za podíl na činnostech v oblasti preventivních programů, podíl na 

organizaci akcí pro děti mládež v rámci primární prevence, zvýšení tak právního vědomí a vedoucí ke zvýšení 

bezpečí našeho města. Svým přístupem jednoznačně přispívá k rozvoji bezpečí v našem městě.  

• Bc. Jan ZATLOUKAL  

ředitel Sportcentra DDM Prostějov, za dlouholetou aktivní činnost v oblasti volnočasových aktivit pro děti a 

mládež, za významný podíl na činnostech v oblasti preventivních programů vedoucí ke zvýšení bezpečí našeho 

města, za vynikající spolupráci se složkami IZS, profesionální a aktivní přístup při realizaci akcí, které přispívají 

i ke zvyšování právního vědomí. Za spolupráci s městskou policií. Svým přístupem jednoznačně přispívá k 

bezpečí v našem městě.  

 

K bodu  4.1 Záležitosti osadních výborů 

Schváleno usnesení č. 9098: 

Rada města Prostějova  

1. b e r e   n a  v ě d o m í  

informace uvedené v písemném materiálu, 

2. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova zřídit osadní výbory, určit jejich členy a zvolit předsedy dle níže uvedeného 

návrhu:  

 

1.1 zřídit osadní výbor v částech města Čechovice, Domamyslice, Krasice v počtu 13 členů, 

1.2 členy Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice určit tyto občany města: 

1. Holeš Jan, Ing., ….. 

2. Šperka Tomáš, Mgr., ….. 

3. Šmíd Václav, Ing., ….. 

4. Pospíšil Jiří, Ing., ….. 

5. Naiclerová Hana, ….. 

6. Burget Josef, Ing., ….. 

7. Švec František, Mgr., ….. 

8. Kotek Vlastimil, ….. 

9. Chromec Josef, ….. 

10. Ráček Vlastimil, ….. 

11. Průšová Jana, ….. 

12. Moudrý Marek, Ing., ….. 
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13. Stískal Ondřej, ….. 

1.3 zvolit předsedou Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice Mgr. Tomáše Šperku; 

 

2.1 zřídit osadní výbor v části města Vrahovice, Čechůvky v počtu 15 členů, 

2.2 členy Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky určit tyto občany města: 

1. Galářová  Milada, Mgr., ….. 

2. Vyškovský Pavel, Mgr., ….. 

3. Šišmová Pavla, Ing., ….. 

4. Smička Marek, ….. 

5. Motyčka Jiří, Ing., ….. 

6. Šknouřilová Eva, Ing., …..  

7. Měsícová Olga, Ing., ….. 

8. Šindlerová Eva, ….. 

9. Žitná Vlasta, ….. 

10. Hromek Pavel, ….. 

11. Odložil Pavel, Mgr., …..  

12. Švančar Jiří, Ing., ….. 

13. Vykydalová Iveta, Mgr., ….. 

14. Dontová Jarmila, ….. 

15. Vantuch Miroslav, ….. 

2.3 zvolit předsedkyní Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky Ing. Pavlu Šišmovou; 

 

3.1 zřídit osadní výbor v části města Žešov v počtu 11 členů, 

3.2 členy Osadního výboru Žešov určit tyto občany obce: 

1. Tomeček Patrik, Ing., ….. 

2. Koutný František, ….. 

3. Laštovica Petr, ….. 

4. Mlčoch Josef, ….. 

5. Bosák Daniel,  

6. Koutný Aleš st., ….. 

7. Pospíšilová Pavlína, ….. 

8. Zelená Zdeňka, ….. 

9. Krásenský Josef, ….. 

10. Koutný Pavel,  

11. Šmíd Pavel, ….. 

3.3 zvolit předsedou Osadního výboru Žešov Aleše Koutného st. 

 

K bodu  5. Záležitostí komisí rady 

Schváleno usnesení č. 9099: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1. doporučení Komise pro dopravu z 29. 1. 2019; 

2. doporučení Komise výstavby z 29. 1. 2019; 

o d v o l á v á 

- Dagmar Vichorcovou z funkce členky Komise pro kulturu na základě její vlastní rezignace, 

- Vendulu Trnkalovou z funkce členky Bytové komise na základě její vlastní rezignace. 

 

K bodu  6. Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2019 

Schváleno usnesení č. 9100: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í  

s obsahem Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2019.  

 

K bodu  7.1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Prostějovský masopust“ 

Schváleno usnesení č. 9101: 

Rada města Prostějova  

u d ě l u j e 

podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku statutárnímu městu Prostějovu, 

zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, na „Prostějovský masopust“ pořádaný dne 2. 3. 2019  

od 10.00 do 16.00 hodin na nám. T. G. Masaryka. 
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K bodu  7.2 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na akci „Velikonoční jarmark 2019“ 

Schváleno usnesení č. 9102: 

Rada města Prostějova  

u d ě l u j e 

podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o  zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku statutárnímu městu Prostějovu, 

zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, při pořádání akce „Velikonoční jarmark 2019“ ve dnech  

13. 4. – 17. 4. 2019 od 8.00 do 20.00 hodin. 

 

K bodu  7.3 Schválení darovací smlouvy – Středomoravská nemocniční a.s. 

Schváleno usnesení č. 9103: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit darovací smlouvu o bezúplatné poskytnutí daru dárcem statutárním 

městem Prostějovem obdarované Středomoravské nemocniční a.s., sídlem Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, 

IČO: 277 97 660, a to peněžních prostředků ve výši 49.200,- Kč dle předloženého návrhu a s úpravou dle diskuse. 

 

K bodu  7.4 Vyjádření k žádosti bytového družstva Panel 

Schváleno usnesení č. 9104: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost bytového družstva Panel ze dne 12. 1. 2019 včetně stanoviska Městské policie Prostějov ze dne 14. 1. 2019. 

 

K bodu  7.5 Dotace 2019 – Odbor kancelář primátora (Okresní hospodářská komora) 

Schváleno usnesení č. 9105: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 50.000,-- Kč Okresní hospodářské komoře v Prostějově, 

se sídlem Lidická 4408/6, 796 01 Prostějov, IČO 485 32 517  

- na realizaci projektu „Informační a internetové místo při OHK v Prostějově“ (nájem) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2020; 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Okresní 

hospodářská komora v Prostějově, se sídlem Lidická 4408/6, 79601 Prostějov dle návrhu v příloze písemného 

materiálu 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0010 003299 5229   0100000000000 50.000,-- 

 (zvýšení položky 5229 – Okresní hospodářská komora v Prostějově - Informační a internetové místo při 

Okresní hospodářské komoře v Prostějově) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 006409 5909   0700000708000 50.000,--  

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu  7.6 ROZOP kapitoly 10 – kancelář primátora 

Schváleno usnesení č. 9106: 

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 

10 003349 5136   0100000100800 270 000,00 

zvýšení položky 5136 – Prostějovské radniční listy (příprava a tisk) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70 006409 5901     07000007071 270 000,00 

snížení rezervy RMP pro ROZOP 
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K bodu  7.7 Členství města Prostějova v zájmovém sdružení právnických osob Střední Morava – Sdružení 

cestovního ruchu 

Schváleno usnesení č. 9107: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova  

1) schválit vstup statutárního města Prostějova do zájmového sdružení právnických osob Střední Morava  

– Sdružení cestovního ruchu, za podmínek uvedených ve Stanovách zájmového sdružení právnických osob 

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, dle přílohy č. 1 a v Přihlášce do zájmového sdružení právnických 

osob Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, příloha č. 2 důvodové zprávy 

2) pověřit Ing. Marka Moudrého zastupováním statutárního města Prostějova v zájmovém sdružení 

právnických osob Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a delegovat jej jako zástupce statutárního města 

Prostějova na valných hromadách zájmového sdružení právnických osob Střední Morava – Sdružení cestovního 

ruchu. 

 

K bodu  7.8 Sportovec města Prostějova 2018 

Schváleno usnesení č. 9108: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

darování tří digitálních fotoaparátů v celkové ceně 5 982,-- Kč jako odměny pro vítěze v anketě Sportovec města 

Prostějova 2018. 

 

K bodu  8.1 Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 9109: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova dle návrhu 

uvedeného v příloze písemného materiálu. 

 

K bodu  8.2 Stížnost na nečinnost politiků a úřadů města Prostějova ve věci hluku z dálnice, železnice a střelnice 

– Č. Svoboda  

Schváleno usnesení č. 9110: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí Stížnost na nečinnost politiků a úřadů města Prostějova ve věci 

hluku z dálnice, železnice a střelnice pana Čeňka Svobody doručenou městu Prostějovu dne 4. 12. 2018.  

 

K bodu  8.3 ROZOP k zajištění pilotního projektu služby bikesharingu v Prostějově 

Schváleno usnesení č. 9111: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) rozpočtové opatření, kterým se  

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000010 3793 5169   0100000000000 384.000,-- 

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 384.000,-- 

Fond rezerv a rozvoje města 

 

b) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci pilotního projektu sdílení jízdních kol ve statutárním městě 

Prostějov se společností nextbike Czech Republic s.r.o., Libušina 526/101, 77 00 Olomouc, IČO: 07389108, jehož 

znění je přílohou písemného materiálu. 

 

K bodu  9.1 ROZOP schválená RMP v roce 2018 v souladu s usneseními ZMP 

Schváleno usnesení č. 9112: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2018 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008  

a usnesením ZMP č. 17253 (Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018) ze dne 11., 12. a 20. 12. 

2017, 
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u k l á d á 

vedoucímu Finančního odboru předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o provedených rozpočtových 

opatřeních schválených RMP v roce 2018 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 a usnesením 

ZMP č. 17253 (Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018) ze dne 11., 12. a 20. 12. 2017. 

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO 

k. termín: 19. 2. 2019 

 

K bodu  9.2 Dodatek č. 1 Pokynu zřizovatele č. 2/2018 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova  

– Vyúčtování účelově určeného příspěvku z rozpočtu zřizovatele 

Schváleno usnesení č. 9113: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 1 Pokynu zřizovatele č. 2/2018 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova  

– Vyúčtování účelově určeného příspěvku z rozpočtu zřizovatele dle přílohy k písemnému materiálu č. 1. 

 

K bodu  9.3 Dodatek č. 2 k Pokynu zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města 

Prostějova – Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení 

účetnictví, ve znění Dodatku č. 1 

Schváleno usnesení č. 9114: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 2 k Pokynu zřizovatele č. 1/2016 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova  

– Závazné skupiny analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví dle 

přílohy k písemnému materiálu č. 1. 

 

K bodu  9.4 Pokyn zřizovatele č. 1/2019 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova – Postup 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Prostějovem 

Schváleno usnesení č. 9115: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

Pokyn zřizovatele č. 1/2019 pro příspěvkové organizace statutárního města Prostějova – Postup zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem  

dle přílohy k písemnému materiálu č. 1. 

 

K bodu  9.5 Ukončení pojistné smlouvy 

Schváleno usnesení č. 9116: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

ukončení stávající pojistné smlouvy č. 0013878964 ze dne 30. 12. 2015 o pojištění odpovědnosti a majetku města 

Prostějova, příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností dohodou ke dni 30. 6. 2019. 

 

K bodu 10.1 Pojmenování nové ulice v k. ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 9117: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro nově vznikající komunikaci takto: Frébortova – pro 

ulici v k. ú. Vrahovice. 

 

K bodu 10.2 Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice 

Schváleno usnesení č. 9118: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit název ulice pro nově vznikající komunikaci takto: Meruňková – pro 

ulici v k. ú. Čechovice. 

 

K bodu 11.1 Dotace na rok 2019 – oblast sociální – celoroční činnost 

Schváleno usnesení č. 9119: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků zařazených v kapitole 21 – sociální 

věci a z prostředků nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční 
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1. ve výši 30.000 Kč Člověku v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, IČO 257 55 277 

- na podporu sociální služby Terénní programy v Prostějově – mzdové náklady pracovníků v terénních 

programech (hrubé mzdy, odvody, zákonné pojištění), energie – oddíl na energiích prostějovské kanceláře, 

nájem – podíl prostějovské kanceláře, školení a kurzy sociálních pracovníků, ostatní služby (supervize, telefony, 

internet, tisk, grafické práce, úklid), materiálové náklady (kancelářské potřeby a jiné materiálové náklady); 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

2. ve výši 70.000 Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

- na Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, pobočku Prostějov – provozní náklady – materiálové 

náklady (zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady), 

nemateriálové náklady (energie, cestovné, opravy a údržba, služby – nájemné, odvoz infekčního odpadu, telefony 

a internet, vzdělávání, tisky, právní a ekonomické služby, pojištění a jiné provozní náklady), osobní náklady  

– mzdy včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti s odvody a zákonné pojištění; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

3. ve výši 250.000 Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

- na Kontaktní centrum v Prostějově – provozní náklady – materiálové náklady (zdravotnický materiál, 

kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady), nemateriálové náklady (energie, cestovné, 

opravy a údržba, služby – nájemné, odvoz infekčního odpadu, telefony a internet, vzdělávání, tisky, právní a 

ekonomické služby, pojištění a jiné provozní náklady), osobní náklady – mzdové náklady včetně dohod o 

provedení práce a dohod o pracovní činnosti s odvody, zákonné pojištění; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

4. ve výši 100.000 Kč Společnosti Podané ruce, o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

- na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově – provozní náklady – materiálové náklady 

(zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek a jiné materiálové náklady), nemateriálové 

náklady (energie, cestovné, opravy a údržba, služby – nájemné, odvoz odpadu, telefony a internet, vzdělávání, 

tisky, právní a ekonomické služby, pojištění a jiné provozní náklady), osobní náklady – mzdové náklady včetně 

dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti s odvody, zákonné pojištění; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

5. ve výši 50.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – spotřeba energie (elektřina, vodné); 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

6. ve výši 30.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

- na Charitní šatník – osobní náklady (hrubé mzdy a zákonné odvody); 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

7. ve výši 80.000 Kč Pomocné ruce na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s., Školní 211/32, Prostějov, 

IČO 697 46 338 

- na služby osobní asistence – spotřeba energie, nájemné kanceláře, telekomunikace, vzdělávací kurzy, upgrade 

účetního programu; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

8. ve výši 20.000 Kč Podaným rukám – osobní asistenci, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596 

- na projekt Osobní asistence pro snadnější život – osobní náklady pracovníků v přímé péči (osobních asistentů); 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

9. ve výši 150.000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 

- na sociálně aktivizační služby pro seniory – osobní náklady na pracovníka a vedoucí zájmových útvarů  

a lektorů, energie, telefony, internet, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 
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10. ve výši 150.000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 

- na poskytování sociální služby denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením  

– energie, služby, materiál na činnost a terapeutické aktivity; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

11. ve výši 75.000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 

- na sociálně terapeutickou dílnu – cukrárnu – energie, telefony, materiál na terapeutickou činnost, drobné 

vybavení dílny (pekařské a cukrářské pomůcky, nádobí), čistící prostředky a jednorázové hygienické a pracovní 

pomůcky; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

12. ve výši 100.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizaci Prostějov, Kostelecká 

4165/17, Prostějov, IČO 628 58 602 

- na financování nákladů spojených s činností organizace (sociální, aktivizační, zdravotní a kulturní celoroční 

činnost) – pronájem kanceláře včetně energií, účetní, ekonomické a právní služby, mzdy včetně odvodů a dohod 

o provedení práce, ozdravné a rekondiční pobyty, kancelářské potřeby a opravy majetku, pronájem sálu na 

přednášky; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem  

1. Člověkem v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, IČO 257 55 277, 

2. Společností Podané ruce, o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621, 

3. Společností Podané ruce, o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621, 

4. Společností Podané ruce, o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621, 

5. Charitou Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854,  

6. Charitou Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854, 

7. Pomocnou rukou na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s., Školní 211/32, Prostějov, IČO 

697 46 338, 

8. Podanými rukami – osobní asistencí, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596, 

9. spolkem LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991, 

10. spolkem LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991, 

11. spolkem LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991, 

12. Svazem tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizací Prostějov, Kostelecká 4165/17, 

Prostějov, IČO 628 58 602 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4378 5221   0210000000000 30.000 Kč 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Člověk v tísni – Terénní 

programy) 

0021 4376 5221   0210000000000 320.000 Kč 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Společnost Podané ruce – 

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji;  Společnost Podané ruce – Kontaktní centrum v Prostějově) 

0021 4375 5221   0210000000000 100.000 Kč 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (Společnost Podané ruce – 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově) 

0021 4354 5223   0210000000000 50.000 Kč 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov – 

Domov Daliborka – chráněné bydlení) 

0021 4341 5223   0210000000000 30.000 Kč 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov – 

charitní šatník) 

0021 4351 5222   0210000000000 100.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným 

občanům – služby osobní asistence; Podané ruce – osobní asistence – služby osobní asistence) 

0021 4379 5222   0210000000000 150.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (LIPKA – sociálně aktivizační služby pro seniory) 

0021 4356 5222   0210000000000 150.000 Kč 
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zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (LIPKA – denní stacionář) 

0021 4377 5222   0210000000000 75.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (LIPKA – sociálně terapeutická dílna) 

0021 4379 5222   0210000000000 100.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Svaz tělesně postižených v České republice, okresní 

organizace Prostějov – činnost spolku v oblasti sociální, aktivizační, zdravotní a kulturní) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 6409 5909   0210000000000 675.000 Kč 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená dotace na kapitole 21 – 

sociální věci 

0070 6409 5909   0700000708000 430.000 Kč 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná 

 

K bodu 11.2 Dotace na rok 2019 – oblast zdravotní – jednorázová akce 

Schváleno usnesení č. 9120: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků nerozdělené dotace všeobecné  

v kapitole 70 – finanční ve výši 52.000 Kč Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, Aksamitova 557/8, Olomouc,  IČO 008 49 103 

- na dovybavení sanitních vozidel na výjezdové základně v Prostějově – intraoseální vrtačka, 2x sada vakuových 

dlah Optivac 2, 4x lékařský bezdotykový teploměr, 4x přetlaková manžeta; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 31. 12. 2019 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem 

Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, Aksamitova 557/8, Olomouc, 

IČO 008 49 103, dle návrhu v příloze písemného materiálu 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 3533 5339   0210000000000 52.000 Kč 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Zdravotnická záchranná 

služba Olomouckého kraje – dovybavení sanitních vozidel na výjezdové základně v Prostějově) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5909   0700000708000 52.000 Kč 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná 

 

K bodu 11.3 Projekt prevence kriminality 2019 – Dotační program pro sociální oblast 2019 OlK – deklarace 

závazku 

Schváleno usnesení č. 9121: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

1. realizaci dílčího projektu prevence kriminality ve městě Prostějově na rok 2019 „Prostějov – Záznamové 

zařízení pro MKDS s analytickými nástroji a navýšení kapacity úložiště“, na který je podána Žádost o dotaci  

v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2019 Olomouckého kraje – Dotační titul č. 1 Podpora prevence 

kriminality; 

2. deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku města. 

 

K bodu 12.1 Zajištění ekologické výchovy a osvěty 2019 

Schváleno usnesení č. 9122: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

zadat zakázku malého rozsahu na služby ve finančním rozsahu 688 000 Kč na zajištění ekologické výchovy  

a osvěty formou Výzvy jednomu dodavateli spolku ČSOP – RS Iris, pobočný spolek,  IČ: 00 11 66 70, se sídlem 

Husovo náměstí 2299/67, 796 01 Prostějov a uzavřít s pobočným spolkem ČSOP – RS Iris Smlouvu o zajištění 

ekologické výchovy a osvěty v roce 2019. 
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K bodu 13. 1 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 9123: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z dotace nerozdělené v kapitole 70  

 

1. ve výši 150.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 479 20 866  

- na podporu činnosti (zajištění soutěží – pronájmy, doprava, startovné, rozhodčí; zajištění soustředění – 

pronájmy, doprava, ubytování, regenerace; nákup materiálu)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 100.000,-- Kč Aeroklubu Josefa Františka Prostějov z. s., č. p. 4510, 796 01  Prostějov, Letiště, IČO 005 

44 051  

- na podporu činnosti (opravy letecké techniky, nákup náhradních dílů, přístrojů, letecké techniky, opravy, 

údržba areálu a letiště, zabezpečení přistávací dráhy a plochy) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 80.000,-- Kč DELTAKLUBU STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, 796 03  Prostějov, IČO 652 68 

954  

- na podporu činnosti (materiální vybavení letiště, nákup zařízení pro údržbu letiště, opravy a údržba letiště, 

pořádání dětského dne, pořádání akce Zavírání nebe, odměny pro účastníky soutěží) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 570.000,-- Kč KRASO-bruslení PROSTĚJOV z. s., Za Kosteleckou 1, 796 01  Prostějov, IČO 266 36 

433  

- na podporu činnosti (nájem ledové plochy) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 100.000,-- Kč Taneční škole PIROUETTE z. s., Vápenice 2980/7, 796 01  Prostějov, IČO 227 25 156  

- na podporu činnosti (nájem a pronájem)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

6. ve výši 160.000,-- Kč HC REBELS 2017 Prostějov, z. s., Česká 813/15, 796 01  Prostějov, IČO 064 95 591  

- na podporu činnosti ženského hokejového klubu (pronájem ledové plochy) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

7. ve výši 100.000,-- Kč Lukostřelbě Prostějov, z. s., Mozartova 3810/13, 796 01  Prostějov, IČO 227 12 615  

- na podporu činnosti (startovné, ubytování, stravné, cestovné, sportovní materiál, spotřeba energií, odměna 

trenérům)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

8. ve výši 20.000,-- Kč SKI HANÁ, z. s., Riegrova 793/2, 796 01  Prostějov, IČO 227 15 657  
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- na podporu činnosti (pronájmy, sportovní vybavení, startovné, časomíra) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

9. ve výši 20.000,-- Kč SK Combat Sambo Prostějov, z. s., Domamyslická 204/126, Domamyslice, 796 04  

Prostějov, IČO 265 66 133 

- na podporu činnosti (startovné, cestovné, sportovní vybavení, sportovní oblečení, náklady na provoz – nájem, 

elektrika) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

10. ve výši 50.000,-- Kč Janě Bálešové, K Výpusti 496/9, 798 02  Mostkovice, IČO 657 68 850  

- na podporu činnosti tanečního studia FREE DANCE (rekonstrukce a údržba tanečních sálů a jejich zázemí, 

taneční obuv, materiál a zhotovení kostýmů, startovné, ubytování na soutěžích, soustředění – technické zajištění, 

cestovné a doprava)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

11. ve výši 40.000,-- Kč MARRY CZ s. r. o., Dělnická 225, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín, IČO 040 37 375  

- na pořádání amatérských tenisových turnajů MARRY CUP v Prostějově (pronájmy kurtů)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 11 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. Atletickým klubem Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 479 20 866;  

2. Aeroklubem Josefa Františka Prostějov z. s., č. p. 4510, 796 01  Prostějov, Letiště, IČO 005 44 051; 

3. DELTAKLUBEM STICHOVICE, z. s., sídl. E. Beneše 15/21, 796 03  Prostějov, IČO 652 68 954; 

4. KRASO-bruslením PROSTĚJOV z. s., Za Kosteleckou 1, 796 01  Prostějov, IČO 266 36 433;  

5. Taneční školou PIROUETTE z. s., Vápenice 2980/7, Prostějov, IČO 227 25 156; 

6. HC REBELS 2017 Prostějov, z. s., Česká 813/15, 796 01  Prostějov, IČO 064 95 591; 

7. Lukostřelbou Prostějov, z. s., Mozartova 3810/13, 796 01  Prostějov, IČO 227 12 615; 

8. SKI HANÁ, z. s., Riegrova 793/2, 796 01  Prostějov, IČO 227 15 657;   

9. SK Combat Sambo Prostějov, z. s., Domamyslická 204/126, Domamyslice, 796 04  Prostějov, IČO 265 

66 133; 

10. Janou Bálešovou, K Výpusti 496/9, 798 02  Mostkovice, IČO 657 68 850, IČO 657 68 850. 

11. MARRY CZ s. r. o., Dělnická 225, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO 040 37 375,  

 

c) 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 – neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003419 5212   0200000000000 50.000 

 (zvýšení položky 5212 – Jana Bálešová - podpora činnosti tanečního studia FREE DANCE) 

 0000000020 003419 5213   0200000000000 40.000 

 (zvýšení položky 5213 – MARRY CZ s. r. o. - pořádání amatérských tenisových turnajů MARRY CUP 

v Prostějově) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000  1.390.000 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 
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K bodu 13. 2 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost – TJ, oddíly SK, hasiči) 

Schváleno usnesení č. 9124: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z dotace nerozdělené v kapitole 70 

 

1. ve výši 320.000,-- Kč TJ OP Prostějov, Kostelecká 3113/47, 796 01 Prostějov, IČO 005 47 409  

- na podporu činnosti (nájemné, doprava a ubytování, odměny rozhodčím, startovné, sportovní materiál) 

 - příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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  120.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Vrahovice, Čechůvky 50, 798 11 Prostějov, IČO 479 20 025  

- na činnost sportovních oddílů (energie, revize, nájmy, přihlášky a startovné na turnaje a soutěže, opravy  

a vybavení areálu, údržba areálu, rozhodčí, doprava na zápasy) 

- 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 350.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, 796 01 Prostějov, IČO 155 26 

151  

- na podporu činnosti (energie), na podporu činnosti oddílu nohejbalu (cestovné), na podporu činnosti oddílu 

juda (cestovné, pořádání turnaje Velká cena Z. Ludvíka – trofeje), na podporu činnosti oddílu zápasu (cestovné)  

- 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 580.000,-- Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 

Prostějov, IČO 163 67 855  

- na podporu činnosti (údržba fotbalového hřiště a hřiště za sokolovnou včetně jejich zázemí, startovné  

v mistrovských soutěžích a turnajích, soustředění mládeže, cestovné, doprava, energie, materiálně-technické 

vybavení, zdravotnický materiál, pronájmy)  

- 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 200.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Centrum Haná, Krasická 329/57, Krasice, 796 01 Prostějov, 

IČO 014 68 286   

- na podporu celoroční činnosti (pronájmy, doprava na mistrovská utkání a turnaje, startovné hráčů, startovné 

turnaje, materiál – pomůcky, soustředění – strava, pronájem, ubytování) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

6. ve výši 75.000,-- Kč Oddílu korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČO 

228 97 500  

- na podporu činnosti (nájemné, cestovné, materiální zabezpečení, rozhodčí, ubytování) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

7. ve výši 35.000,-- Kč Oddílu horolezeckému Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, 

IČO 228 97 518 

- na podporu činnosti (startovné na závodech, cestovné na závody, materiální vybavení – lana, jistící prostředky, 

lezečky, oprava lezecké obuvi, nájemné sportovišť, odborná literatura a vzdělávání) 
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 

 

8. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 123/70, Krasice, 796 04 

Prostějov, IČO 628 60 372  

- na podporu družstev mladých hasičů (doprava na závody, nákup vybavení pro požární sport - hadice, savice, 

proudnice, spotřební materiál) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 8 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. TJ OP Prostějov, Kostelecká 3113/47, 796 01 Prostějov, IČO 005 47 409  

2. Tělocvičnou jednotou Sokol Vrahovice, Čechůvky 50, 798 11 Prostějov, IČO 479 20 025  

3. Tělocvičnou jednotou Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, 796 01 Prostějov, IČO 155 26 151  

4. Tělovýchovnou jednotou Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 270/55, Čechovice, 796 04 Prostějov, IČO 

163 67 855  

5. Tělocvičnou jednotou Sokol Centrum Haná, Krasická 329/57, Krasice, 796 01 Prostějov, IČO 014 68 

286 

6. Oddílem korfbalu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČO 228 97 500  

7. Oddílem horolezeckým Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČO 228 97 

518 

8. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Krasice, Západní 123/70, Krasice, 796 04 Prostějov, IČO 628 

60 372  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 1.690.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 1.690.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 13. 3 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (počítačová síť v ZŠ J. Železného) 

Schváleno usnesení č. 9125: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. účelové navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škola Jana Železného Prostějov ve výši 

120.000,-Kč na dobudování počítačové sítě v pavilonu C objektu základní školy; 

 

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331  351 0200000020337 120.000,- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 6409 5171   0200000000006 120.000,- 

 (ostatní činnosti j. n. – opravy PO) 

 

K bodu 13. 4 Žádost ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 o změnu kalkulačních cen pronájmů 

Schváleno usnesení č. 9126: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 



Strana 15 z 25 

 

a) Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 v doplňkové činnosti cenu nájemného za služební byt od 12. 2. 2019 

ve výši 3.722,--Kč/měsíc; 

b) Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 v doplňkové činnosti cenu nájemného za kantýnu od 12. 2. 2019  

ve výši 250,--Kč/měsíc; 

s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o výpůjčce se Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4, předmětem 

výpůjčky je výdejní terminál stravy. 

 

K bodu 13. 5 Nařízení odvodu z FI příspěvkovým organizacím z odpisů nemovitého majetku 

Schváleno usnesení č. 9127: 

Rada města Prostějova 

u k l á d á 

a) ředitelům zřízených příspěvkových organizací odvod z fondu investic v souvislosti s nemovitým majetkem 

svěřeným k hospodaření za rok 2019 takto: 

- Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizaci ve výši 128.076,- Kč 

- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 519.144,-Kč 

- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 663.780,- Kč 

- Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvkové organizaci ve výši 455.796,- Kč 

- Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizaci ve výši 123.264,- Kč 

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4 ve výši 556.256,- Kč 

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60 ve výši 1.113.341,- Kč 

- Základní škole Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 ve výši 1.198.464,- Kč 

- Reálnému gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 ve výši 812.594,- Kč 

- Základní škole Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 ve výši 1.274.011,- Kč 

- Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52 ve výši 821.632,- Kč 

- Sportcentru – domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvkové organizaci ve výši 1.762.345,- Kč 

- Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose Prostějov ve výši 648.324,- Kč 

- Městskému divadlu v Prostějově, příspěvkové organizaci ve výši 392.568,- Kč 

- Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci ve výši 301.000,- Kč  

- KINU METRO 70 Prostějov, příspěvkové organizaci ve výši 335.496,- Kč 

 

b) vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu, zajistit realizaci odvodu finančních prostředků z fondu investic 

výše uvedených příspěvkových organizací s kontrolním termínem do 31. 12. 2019. 

     odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

     k. termín: 31. 12. 2019 

 

K bodu 13. 6 Stanovení výše účelově určených finančních prostředků dle účelových znaků na rok 2019 pro 

zřizované příspěvkové organizace 

Schváleno usnesení č. 9128: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

výši účelově určených finančních prostředků rozdělených dle účelových znaků (závazných ukazatelů rozpočtu)  

k syntetickým účtům 52X a 551 na rok 2019 zřizovaných příspěvkových organizací dle přílohy písemného 

materiálu. 

 

K bodu 13. 7 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (projekt digitalizace a modernizace kin) 

Schváleno usnesení č. 9129: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. poskytnutí investičního příspěvku KINU METRO 70, Prostějov, PO ve výši 200.000,-- Kč a úpravu finančního 

plánu; 

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 6122  320 0200000020403 200.000,- 

 (zvýšení položky 6122 – poskytnutí investičního příspěvku KINU METRO 70, Prostějov, PO – pořízení, 

instalace, zprovoznění a provozování technologie e-cinema ke kinematografickým představením) 

- snižuje stav rezerv  

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 200.000,- 

Fond rezerv a rozvoje 
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K bodu 13. 8 Žádost o souhlas s finanční spoluúčastí zřizovatele na projektu vydání díla J. Wolkera 

Schváleno usnesení č. 9130: 

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace Městská knihovna Prostějov, příspěvková 

organizace,  IČO: 67008976 

s o u h l a s í  

s finanční spoluúčastí Statutárního města Prostějova v letošním roce ve výši cca 200.000 Kč na vydání díla Jiřího 

Wolkera v případě poskytnutí dotace Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci z rozpočtu 

Olomouckého kraje. 

 

K bodu 13. 9 ROZOP kapitoly 20 – školství, kultura a sport (klimatizace ZUŠ) 

Schváleno usnesení č. 9131: 

Rada města Prostějova  

a) s c h v a l u j e 

převod finančních prostředků ve výši 280.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní umělecké školy 

Vladimíra Ambrose Prostějov; 

 

b) u k l á d á  

ředitelce Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov odvod finančních prostředků z fondu investic 

organizace zřizovateli ve výši 396.000,- Kč na vybudování klimatizace v sálu objektu Kravařova 14; 

 

c) 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 

 60 3231 6121   0600637000000 396.000,-- 

 (zvýšení položky 6121 – vybudování klimatizace sálu v Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose 

Prostějov)  

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 20 3231 2122   0200000020400    396.000,-- 

 (odvod z fondu investic Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose Prostějov) 

 

K bodu 13.10 Dotace 2019 – oblast sportu – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9132: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 

350.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, nám. U Kalicha 2575/2, 796 01 Prostějov, IČO 479 20 653  

- na podporu činnosti (pronájmy; doprava; cestovné; náklady na soutěže - startovné, rozhodčí, stravné; 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 

 

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

a příjemcem Tělocvičnou jednotou Sokol II Prostějov, nám. U Kalicha 2575/2, 796 01 Prostějov, IČO 479 20 653 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 350.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov- zabezpečení celoroční sportovní činnosti 

oddílů) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 350.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 13.11 Dotace 2019 – oblast sportu – Skydive Czech Republic, z. s. 

Schváleno usnesení č. 9133: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 
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Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z dotace nerozdělené v kapitole 70 ve výši 

350.000,-- Kč Skydive Czech Republic, z. s., Přerovská 485/35, Holice, 779 00  Olomouc, IČO 228 17 930  

- na podporu činnosti (pronájem letounu, výškoměry, přilby, kombinézy) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 Skydive Czech Republic, z. s., Přerovská 485/35, Holice, 779 00  Olomouc, IČO 228 17 930 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 350.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – Skydive Czech Republic, z. s. - podpora činnosti) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 350.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 13.12 Dotace 2019 – oblast sportu – jednorázová akce (Tenisový klub Prostějov, spolek) 

Schváleno usnesení č. 9134: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve výši 

1.200.000,-- Kč Tenisovému klubu Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 002 05 061  

- na pořádání Evropské tenisové akademie (materiální zabezpečení, trenérské zajištění, pronájmy a nájemné, 

organizační činnost, poplatky ČTS/ITF, doprava a ubytování) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

- 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 Tenisovým klubem Prostějov, spolkem, Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 002 05 061  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 1.200.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – Tenisový klub Prostějov, spolek - Evropská tenisová akademie) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 1.200.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu 14. 1 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská – schválení 

Schváleno usnesení č. 9135: 

Rada města Prostějova  

o d k l á d á 

materiál č. 14.1 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská – schválení, 

u k l á d á  

vedoucímu Odboru rozvoje a investic ve spolupráci s vedoucím Finančního odboru, předložit na poradu 

primátora koncepci regenerace sídlišť v Prostějově vč. návrhu financování regenerací. 

      odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI ve spolupráci  

      s Ing. Radimem Cardou, vedoucím FO 

      k. termín: 28. 2. 2019. 
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K bodu 14. 2 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova – schválení 

Schváleno usnesení č. 9136: 

Rada města Prostějova  

o d k l á d á 

materiál č. 14.2 Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova – schválení. 

 

K bodu 14. 3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z FRN) 

Schváleno usnesení č. 9137: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

60 3122 5171  5 0600000508028 170 000 

Střední odborná škola podnikání a obchodu, Rejskova 4 -  Výměna osvětlovacích těles a výměna světlíků 

60 3122 5169  5 0600000508027 100 000 

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o., Husovo nám. 91  –  Oprava objektu  tělocvičny  - PD 

60 3122 5171  5 0600000508027 120 000 

ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o., Husovo nám. 91 -  Zateplení kabinetu a snížení stropu 

60 3122 5171  5 0600000507030 570 000 

SOŠp a SOUs Lidická 4 – Výměna prosklených bloků a obnova venkovních nátěrů oken   

60 3122 5169  5 0600000507030 30 000 

SOŠp a SOUs Lidická 4 – Výměna prosklených bloků – PD 

60 3122 5171  5 0600000507027 190 000 

Střední zdravotnická škola, Vápenic 3 – Oprava chodby, výměna ohřívačů vody a zateplení místností v 3.NP 

60 3122 5169  5 0600000507008 150 000 

Střední škola designu a módy, Vápenice 1 – Odstranění vlhkosti sklepních prostor  - PD     

60 3315 5171  5 0600000508025 500 000 

Muzeum a galerie v Prostějově – Oprava sociálního zařízení v administrativní budově  

60 3315 5169  5 0600000508025   150 000 

Muzeum a galerie v Prostějově – Oprava depozitáře a elektroinstalace administrativní budovy – PD 

60 3122 5169  5 0600000508026 100 000 

Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. – Úprava topného systému Komenského 4 – PD 

60 3123 5171  5 0600000508029 100 000 

Střední odborná škola, Čs. Armádního sboru 72 – Úprava topného systému 

60 3122 5171  5 0600000508031 68 000 

GJW Husovo nám. 91 Prostějov – Úprava pronajatých prostor pro Divadlo Point                                       

60 3122 5171  5 0600000000000 83 848 

Opravy, které nezajišťuje nájemce dle smlouvy 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  5                 2 331 848  

Fond reinvestic nájemného 

 

K bodu 14. 4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (DDM srážkové vody - PD) 

Schváleno usnesení č. 9138: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

I. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3421 6121   0600635000000 240 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Sportcentrum DDM Prostějov  - Efektivní hospodaření se 

srážkovou vodou – projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 240 000 

Snížení rezervy RMP  
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II. zadání projektové dokumentace pro společné uzemní a stavební řízení a pro provádění stavby „Sportcentrum 

DDM Prostějov - Efektivní hospodaření se srážkovou vodou“ formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti 

Ing. Lubomír Novák – AVONA, Divadelní 14, 741 01 Nová Jičín, IČO: 12650757. 

 

K bodu 14. 5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Most v Žešově) 

Schváleno usnesení č. 9139: 

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 

0060 2212 6121   0600637000000 240 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce mostu přes D46 v Žešově – projektová 

dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 240 000 

Snížení rezervy RMP  

 

K bodu 14. 6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce Vrahovická) 

Schváleno usnesení č. 9140: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

I. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2212 6121   0600538000000 305 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce ulice Vrahovická – doplnění projektové 

dokumentace – PD 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 305 000 

Snížení rezervy RMP  

 

II. zadání projektové dokumentace pro společné uzemní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce ulice 

Vrahovická – přesunutí autobusové zastávky, parkovací plocha před obchodem“ formou výzvy jednomu 

zájemci, a to společnosti HOR-invest s.r.o., Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc, IČO: 27779793. 

 

K bodu 14. 7 Změna zástupce statutárního města Prostějova v pracovní skupině Řídícího výboru ITI Olomoucké 

aglomerace 

Schváleno usnesení č. 9141: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

změnu zástupce statutárního města Prostějova v Pracovní skupina 5: Životní prostředí Řídícího výboru ITI 

Olomoucké aglomerace, a to tak, že namísto Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, bude statutární město 

Prostějov v této pracovní skupině zastupovat Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora. 

 

K bodu 14. 8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Discgolf Prostějov – návrh technického řešení) 

Schváleno usnesení č. 9142: 

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 

0060 3412 6121   0600638000000 60 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Discgolf Prostějov – návrh technického řešení 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 60 000 

Snížení rezervy RMP  
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K bodu 15. 1 Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2019 

Schváleno usnesení č. 9143: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e  

plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2019 v tomto rozsahu: 

- celoplošné opravy chodníků 

ulice upřesnění úseku chodníku celková plocha 

(m
2
) 

předpokládaná cena 

v Kč s DPH 

sídl. Svobody chodník podél budovy ZŠ, chodník u MŠ 

CMG, vchody do bloků 13, 14, 15 

523 680.000 

Lidická od ul. Okružní po ul. Šárka – východní 

strana (pokračovaní z roku 2017 a 2018) 

250 325.000 

Křižkovského jižní strana od parkoviště po ul. Nerudova 120 156.000 

Pod Kosířem východní strana od ul. Martinákova po ul. 

Daliborka (1.etapa) 

360 439.000 

B. Němcové severní strana od ul. Učická po ul. 

Raisova 

170 221.000 

Raisova východní strana od ul. B. Němcové po ul. 

J. Olivetského 

260 338.000 

Vl. Ambrose západní strana podél bytového domu 4 - 6 250 325.000 

Domamyslická západní strana od točny směrem k ZD 480 624.000 

kpt. Nálepky od ul. Smetanova po ul. Jana Rokycana  400 520.000 

 rezerva na případné vícepráce (cca 10%)  400.000 

 CELKEM:  4 028 000  

 

- lokální opravy chodníků 

celý Prostějov lokální opravy chodníků na území celého 

města v průběhu roku 2019 (včetně rezervy 

na případné havarijní stavy v průběhu roku) 

dle potřeby 2 030 380 

 

K bodu 15. 2 Ceny pro soutěž škol ve sběr papíru 2018 – 2019 

Schváleno usnesení č. 9144: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

ceny za účast v soutěži ve sběru papíru:  

1. pro prvních 10 žáků z každé zúčastněné školy formou poukázek Dárkový Pass Sodexo 

1. cena 1 100,- Kč 

2. cena 1 000,- Kč 

3. cena 800,- Kč 

4. cena 700,- Kč 

5. cena 600,- Kč 

6. cena 500,- Kč 

7. cena 400,- Kč 

8. – 10. cena 300,- Kč 

2. pro vítězné 4 školy peněžní odměna 

1. cena 15 000,- Kč 

2. cena 12 000,- Kč 

3. cena 9 000,- Kč 

4. cena 5 500,- Kč. 

 

K bodu 15. 3 Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy se společností DSP, s. r. o. 

Schváleno usnesení č. 9145: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č.1 Příkazní smlouvy pro správu, provoz a údržbu městského majetku se společností Domovní 

správa Prostějov, s.r.o. se sídlem Pernštýnské nám. 136/8, 796 01 Prostějov, IČ: 26 25 98 93, za podmínek 

uvedených v příloze písemného materiálu. 

 

K bodu 15. 4 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím 

Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2018 

Schváleno usnesení č. 9146: 
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Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informace o předaném technickém zhodnocení majetku 

svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 2018.   

 

K bodu 15. 5 Pronájem částí pozemků v k. ú. Prostějov, k. ú. Krasice a k. ú. Kralice na Hané 

Schváleno usnesení č. 9147: 

Rada města Prostějova  

1) s c h v a l u j e  

pronájem částí pozemků p.č. 4543/4 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 7394/1 – ostatní plocha o výměře  

15 m2, p.č. 7725 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 6055/1 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 4271/1  

– ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 4268/1 – ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 5722/63 – ostatní plocha  

o výměře 15 m2 a p.č. 6055/121 – ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k.ú. Prostějov, části pozemku p.č. 110/45  

– ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 310/14 – ostatní plocha v k.ú. Kralice  

na Hané o výměře 15 m2, společnosti nextbike Czech Republic s.r.o., se sídlem Libušina 526/101, Olomouc, 

Chválkovice, PSČ: 779 00, IČ: 073 89 108, za účelem umístění devíti kusů pevných stanic pro sdílená kola,  

za následujících podmínek: 

a) doba pronájmu určitá – od 01. 03. 2019 do 29. 03. 2019, 

b) výše nájemného – 100 Kč/m2/rok, tj. celkem 1.073 Kč za sjednanou dobu pronájmu, které bude 

uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy, 

c) nájemce bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu 

pronájmu a pevných stanic pro sdílená kola umístěných na předmětu pronájmu, 

2) v y h l a š u j e 

záměr pronájmu částí pozemků p.č. 4543/4 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 7394/1 – ostatní plocha  

o výměře 15 m2, p.č. 7725 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 6055/1 – ostatní plocha o výměře 15 m2, p.č. 

4271/1 – ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 4268/1 – ostatní plocha o výměře 8 m2, p.č. 5722/63 – ostatní plocha  

o výměře 15 m2 a p.č. 6055/121 – ostatní plocha o výměře 15 m2, vše v k.ú. Prostějov, části pozemku p.č. 110/45  

– ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 310/14 – ostatní plocha v k.ú. Kralice na 

Hané o výměře 15 m2, za účelem umístění devíti kusů pevných stanic pro sdílená kola, za následujících 

podmínek: 

a) doba pronájmu určitá – od 30. 03. 2019 do 30. 06. 2019, 

b) výše nájemného – 100 Kč/m2/rok, tj. celkem 3.440 Kč za sjednanou dobu pronájmu, které bude 

uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy, 

c) nájemce bude vlastním nákladem zajišťovat a odpovídat za provoz, údržbu a opravy předmětu 

pronájmu a pevných stanic pro sdílená kola umístěných na předmětu pronájmu. 

 

K bodu 15. 6 Schválení pronájmu 4 částí pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9148: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. pronájem 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. pronájem 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. pronájem 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. pronájem části pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov o výměře 129 m2 ….., ….., a ….., 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. 



Strana 22 z 25 

 

 

K bodu 15. 7 Schválení pronájmu části pozemku p. č. 1484 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9149: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem 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 15. 8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 7404/3 v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9150: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 2 m2 společnosti DGPack 

s.r.o., se sídlem Prostějov, Floriána Nováka 5267/1, PSČ: 796 01, IČ: 051 00 194, za účelem umístění navigačního 

poutače o rozměrech 2 x 3 metry, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 1.000 Kč/m2 navigačního poutače/rok bez DPH, tj. 6.000 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

K bodu 15. 9 Vyhlášení záměru směny částí pozemků na ulici Wolfova 

Schváleno usnesení č. 9151: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr směny částí pozemků p.č. 5711 – ostatní plocha o výměře cca 17 m2 a p.č. 5713/4 – ostatní plocha  

o výměře cca 6 m2, oba v k.ú. Prostějov (přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu),  

ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 5713/3 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře  

cca 23 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) ….. a …..,  

za následujících podmínek:  

a) v případě, že obvyklá cena pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova určených ke směně převýší 

obvyklou cenu pozemku ….. a ….. určeného ke směně, bude směna pozemků provedena s finančním vyrovnáním 

ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených 

dle znaleckého posudku; v ostatních případech bude směna pozemků provedena bez finančního vyrovnání, 

b) směnná smlouva bude uzavřena až po té, co bude zrušeno zástavní právo k části pozemku určeného ke směně 

ve společném jmění manželů ….. a ….., 

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s 

podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město 

Prostějov.  

 

K bodu 15.10 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k. ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9152: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu v souvislosti s realizací stavby Statutárního města 

Prostějova „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a 

provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního 

komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 

7738, p.č. 7736, p.č. 7752/1, p.č. 742/3, p.č. 1518 a p.č. 7636/1, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků bude 

znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 

se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 040 84 063, za následujících podmínek:  

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jeho ochranného pásma dle 

příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 600 Kč navýšenou o daň z přidané 

hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený s podáním návrhu na 

povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene,  

d) do zřízení předmětné služebnosti budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
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K bodu 15.11 Ukončení Smlouvy o náhradní výsadbě dohodou 

Schváleno usnesení č. 9153: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e   

ukončení Smlouvy o náhradní výsadbě č. 2018/50/457 uzavřené dne 11. 12. 2018 mezi Statutárním městem 

Prostějovem a ….., dohodou. 

 

K bodu 15.12 Majetkoprávní řešení stavby cyklostezky do Žešova a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 9154: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

1) z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu v souvislosti s realizací stavby Statutárního města 

Prostějova „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – III. etapa (včetně ochranného ostrůvku)“ uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene mezi společností IMK ENERGY, s.r.o., se sídlem Zahradní 631, Němčice nad Hanou, 

PSČ 798 27, IČ: 282 89 722, a ….., jako zavázanými z věcného břemene a Statutárním městem Prostějovem jako 

oprávněným z věcného břemene, za podmínek uvedených v příloze materiálu,  

2) rozpočtové opatření, kterým se:  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 006409 5122   0500000000000 38.000 

zvýšení pol. 5122 – podlimitní věcná břemena; úhrada za zřízení služebností na částech pozemků p.č. 

253/1, p.č. 254/1, p.č. 255/1, p.č. 455/1, p.č. 251/1 a p.č. 252/1, vše v k.ú. Žešov, a správní poplatek spojený 

s podáním návrhu na povolení vkladu práv odpovídajících služebnostem do katastru nemovitostí 

0000000050 006409 5909   0500000000000 75.000 

zvýšení pol. 5909 – ost.neinv.výdaje jinde nezařazené; náhrada za užívání částí pozemků p.č. 253/1, p.č. 

254/1, p.č. 255/1, p.č. 455/1, p.č. 251/1 a p.č. 252/1, vše v k.ú. Žešov, dotčených stavbou cyklostezky  

0000000050 006409 5192   0500000000000 56.726,60 

zvýšení pol. 5192 – poskytnuté náhrady; náhrada nákladů spojených s právním zastoupením a zaplacením 

soudních a správních poplatků 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 169.726,60 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 15.13 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

Schváleno usnesení č. 9155: 

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 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 11.000 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna části pozemku p.č. 179/3 v k.ú. Žešov za 2 části pozemku p.č. 179/1 

v k.ú. Žešov (finanční vyrovnání rozdílu v hodnotách pozemků, náklady na zpracování znaleckého 

posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru 

nemovitostí) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 11.000 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 15.14 ROZOP kapitoly 50 - správa a nakládání s majetkem města (vybavení nově vybudovaných šaten  

a zázemí ve sportovním areálu Středisko mládeže kopané – vícepráce) 

Schváleno usnesení č. 9156: 

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 

00000000050 003412 5137  1 0500119000000 10.769 

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení nově vybudovaných šaten a zázemí ve 
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sportovním areálu Středisko mládeže kopané, Za Místním nádražím 4536 v Prostějově – vícepráce 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 10.769 

snížení pol. 8115 – rezerva FRR 

 

K bodu 16.1 Schválení změny smlouvy PSP č. 119 – ul. Dukelská brána 1 

Schváleno usnesení č. 9157: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

změnu 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 takto:  

- původní nájemce: Jana Šimková, Netušilova 1622/3, Prostějov,  IČO: 44052961 

- nový nájemce: Robert Bártů, se sídlem Pod Kosířem 278/31, Prostějov, IČO: 69696110. 

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

 

K bodu 16.2 Schválení změn smluv – ul. Dolní 2 

Schváleno usnesení č. 9158: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

změny smluv 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 se mění platnost smluv z doby neurčité na dobu určitou. 

- 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 17.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

Schváleno usnesení č. 9159: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

- byt o velikosti 0+1 na ul. M. Pujmanové 669/10, 798 11 Prostějov (s balkonem), č. par. st. 825, k.ú. Prostějov, 

LV č. 10001 

….. 

 

- byt o velikosti 2+1 na ul. Šárka 1900/11, 796 01 Prostějov (bez balkonu), č. par. 3460/1, k.ú. Prostějov, LV  

č. 10001 

….. 

 

- byt o velikosti 2+1 na ul. Palackého 145/2, 796 01 Prostějov (bez balkonu), č. par. 188, k.ú. Prostějov, LV  

č. 10001 

….. 

 

- byt o velikosti 0+1 na ul. J. Zrzavého 3975, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, LV  

č. 10001 

….. 

 

- byt o velikosti 0+1 na ul. E. Králíka 4362/4, 796 04 Prostějov (bez balkonu, bezbariérový), č. par. 6055/144,  

k.ú. Prostějov, LV č. 10001 

…... 

 

 

K bodu 17.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Schváleno usnesení č. 9160: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města 

Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

- byt o velikosti 1+1 na Polská 674/13, 796 04 Prostějov (bez balkonu, 32,66 m2), č. par. 1118, k.ú. Prostějov, LV 

č. 10001 
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….. 

 

- byt o velikosti 0+1 na Polišenského 4467/3, 796 04 Prostějov (s balkonem), č. par. 6020/173, k.ú. Prostějov, LV 

č. 10001 

….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 11. 2. 2019 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


