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 S00AX02GF1KT 

*S00AX02GF1KT* 
čj.        PVMU     16200/2019  10 
SpZn.   KP     11/2019  

101.2.1  A10 
 

Počet listů: 20 příloh:       listů příloh: 

 

     STATUTÁRNÍ    MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,  

konaného dne 19. 2. 2019 
 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 19006: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program svého 5. zasedání, konaného dne 19. 2. 2019 dle návrhu předloženého na pozvánce s tím, že diskuse 

bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. 

 

K bodu  2. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 19007: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e   

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova v čl. 8 a 10 dle návrhu v příloze písemného materiálu. 

 

K bodu  3. Zpráva o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek z 2. – 4. zasedání zastupitelstva 

Schváleno usnesení č. 19008: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek z 2. - 4. zasedání. 

 

K bodu  4. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 19009: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 19. 2. 2019 dle předloženého materiálu. 

 

K bodu  5. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova 

Schváleno usnesení č. 19010: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období. 

 

K bodu  6. Záležitosti Osadních výborů 

Schváleno usnesení č. 19011: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

1.1 z ř i z u j e  

osadní výbor v částech města Čechovice, Domamyslice, Krasice v počtu 15 členů, 

1.2 u r č u j e 

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

1.3 v o l í  

předsedou Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice  

 

2.1 z ř i z u j e  

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

2.2 u r č u j e  
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členy Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky určuje občany města: 

2.3 v o l í  

předsedkyní Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky  

 

3.1 z ř i z u j e  

osadní výbor v části města Žešov v počtu 13 členů, 

3.2 u r č u j e 

členy Osadního výboru Žešov tyto občany obce: 

3.3 v o l í 

předsedou Osadního výboru Žešov  

  



Strana 3 z 18 

 

K bodu  7. Stížnost na nečinnost politiků a úřadů města Prostějova ve věci hluku z dálnice, železnice a střelnice  

Schváleno usnesení č. 19012: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

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. Rezignace na funkci přísedícího u Okresního soudu v Prostějově  

Schváleno usnesení č. 19013: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

rezignaci na funkci přísedícího u Okresního soudu v Prostějově. 

 

K bodu  9. Plnění usnesení ZMP – rozpočtová opatření v roce 2018 

Schváleno usnesení č. 19014: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

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. 

 

K bodu 10. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2018 

Schváleno usnesení č. 19015: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov 

za rok 2018. 

 

K bodu 11. Čestná ocenění – udělení 

Schváleno usnesení č. 19016: 

Zastupitelstvu města Prostějova  

u d ě l u j e 

čestná ocenění dle uvedeného návrhu  

 

K bodu 12. Schválení darovací smlouvy – Středomoravská nemocniční a. s. 

Schváleno usnesení č. 19017: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

darovací smlouvu o bezúplatném 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. 

 

K bodu 13. 1 Dotace 2019 - oblast sportu (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 19018: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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) 
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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 

 

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  

- 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 
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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. 

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) 

 

K bodu 13. 2 Dotace 2019 - oblast sportu (celoroční činnost – TJ, oddíly SK, hasiči) 

Schváleno usnesení č. 19019: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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 
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- 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) 

- 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) 
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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 

 

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 Dotace 2019 - oblast sportu - TJ Sokol II Prostějov 

Schváleno usnesení č. 19020: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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) 
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K bodu 13. 4 Dotace 2019 - oblast sportu – jednorázová akce (Tenisový klub, spolek) 

Schváleno usnesení č. 19021: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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 13. 5 Dotace 2019 - oblast sportu – Skydive Czech Republic 

Schváleno usnesení č. 19022: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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) 
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K bodu 13. 6 Dotace 2019 - oblast sportu – celoroční činnost klubu v extralize BK Olomoucko, z. s. 

Schváleno usnesení č. 19023: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

600.000,-- Kč BK OLOMOUCKO, z. s., Olomouc, Holická 1173/49a, IČO 062 25 896  

- na podporu činnosti basketbalového A týmu mužů (cestovné, agentské poplatky) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2020 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

 

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

a příjemcem BK OLOMOUCKO, z. s., Olomouc, Holická 1173/49a, IČO 062 25 896  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 600.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – BK OLOMOUCKO, z. s. - podporu činnosti basketbalového A týmu mužů) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 600.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 13. 7 Dotace 2019 - oblast sportu – celoroční činnost mládeže SK Prostějov, 1913 

Schváleno usnesení č. 19024: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

3.000.000,-- Kč SK Prostějov 1913, spolku, Západní 79/21, IČO 053 20 038  

- na pronájem ledové plochy a nebytových prostor pro mládežnická hokejová družstva, startovné v soutěžích  

a na turnajích, doprava na utkání, výstroj a výzbroj 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 1. 2020 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 1. 2020 

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

nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

 

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

a příjemcem SK Prostějov 1913, spolkem, Západní 79/21, IČO 053 20 038  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222   0200000000000 3.000.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – SK Prostějov 1913, spolek – podpora celoroční činnosti) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5909   0700000708000 3.000.000,-- 

 (snížení položky 5909 – dotace z rozpočtu města nerozdělené) 

 

K bodu 13. 8 Dotace 2019 - oblast sociální – celoroční činnost 

Schváleno usnesení č. 19025: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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; 
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- 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 

 

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) 
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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 

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 13. 9 Dotace 2019 - oblast zdravotní – jednorázová akce 

Schváleno usnesení č. 19026: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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 13.10 Dotace 2019 - Azylové centrum Prostějov, o.p.s. 

Schváleno usnesení č. 19027: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 ve výši 500.000 Kč Azylovému centru Prostějov, 

o.p.s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801 

- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov, o.p.s. pro rok 2019; 

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

Azylovým centrem Prostějov, o.p.s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801, dle návrhu v příloze 

písemného materiálu. 

 

K bodu 14.1 ROZOP kapitoly 71 - Sociální fond 

Schváleno usnesení č. 19028: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0071 006171 5499   0710000710050 50.000,- 

 snížení položky „Kultura, tělovýchova a sport“ -  úprava rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 

- snižují prostředky sociálního fondu 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0071  8115   0710000000000 50.000,- 

 snížení prostředků sociálního fondu  

 

K bodu 14.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Návrh užití prostředků z FRN) 

Schváleno usnesení č. 19029: 

Zastupitelstvo 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 

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 
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K bodu 14.3 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce skateparku) 

Schváleno usnesení č. 19030: 

Zastupitelstvo 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 6122  1 0600622000000 765 000 

Zvýšení položky 6122 – stroje, přístroje a zařízení - Rekonstrukce skateparku v Prostějově 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 765 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 14.4 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice) 

Schváleno usnesení č. 19031: 

Zastupitelstvo 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 5512 6121  1 0600576000000 2 145 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 2 145 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 14.5 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Podchod pod mostem Olomoucká) 

Schváleno usnesení č. 19032: 

Zastupitelstvo 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 2219 6121  1 0600566000000 1 020 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Podchod pod mostem v Olomoucké ulici  - manipulační plocha 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 020 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 14.6 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Vrahovická most) 

Schváleno usnesení č. 19033: 

Zastupitelstvo 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 2219 6121  1 0600546000000 1 560 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Vrahovická most (dokončení) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 560 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 
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K bodu 14.7 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (komunitní dům Sušilova) 

Schváleno usnesení č. 19034: 

Zastupitelstvo 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 3612 6121  1 0600558000000 14 925 122 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Komunitní dům Sušilova v Prostějově 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 14 925 122 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 14.8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (DDM Vápenice tělocvična) 

Schváleno usnesení č. 19035: 

Zastupitelstvo 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 3421 6121  1 0600192000000 6 989 300 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce DDM Vápenice  

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 6 989 300 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 15. Pojmenování nové ulice v k. ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 19036: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

název ulice pro nově vznikající komunikaci takto: Frébortova pro ulici v k.ú. Vrahovice. 

 

K bodu 16. Pojmenování nové ulice v k. ú. Čechovice 

Schváleno usnesení č. 19037: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

název ulice pro nově vznikající komunikaci takto: Meruňková pro ulici v k.ú. Čechovice. 

 

K bodu 17. Projekt prevence kriminality 2019 – Dotační program pro sociální oblast 2019 OlK – deklarace 

závazku 

Schváleno usnesení č. 19038: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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 18. Členství statutárního města Prostějova v zájmovém sdružení právnických osob Střední Morava  

– Sdružení cestovního ruchu 

Schváleno usnesení č. 19039: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

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 



Strana 16 z 18 

 

– 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; 

p o v ě ř u j e 

Ing. Marka Moudrého zastupováním statutárního města Prostějova v zájmovém sdružení právnických osob 

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu;  

d e l e g u j e  

Ing. Marka Moudrého jako zástupce statutárního města Prostějova na valných hromadách zájmového sdružení 

právnických osob Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.  

 

K bodu 19.1 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7404/3 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 19040: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku p.č. 7404/3 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 (dle geometrického plánu nově 

pozemek p.č. 7404/9 v k.ú. Prostějov), do vlastnictví České republiky, do hospodaření Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČ: 659 93 390, za následujících podmínek: 

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem dle zákona  

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 

pozdějších předpisů, tj. celkem ve výši 8.250 Kč, a bude zaplacena do 60 dnů ode dne obdržení vyrozumění  

od příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru 

nemovitostí, 

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

s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (pokud kupující nebude  

od správního poplatku osvobozen) uhradí kupující. 

 

K bodu 19.2 Prodej částí pozemků p.č. 1765/1 a p.č. 6169/107, oba v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 19041: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e 

žádosti, o prodej částí pozemků p.č. 1765/1  

– ostatní plocha o výměře cca 127 m2 a p.č. 6169/107 – ostatní plocha o výměře cca 19 m2, oba v k.ú. Prostějov. 

 

K bodu 19.3 Schválení směny částí pozemků p.č. 86/27 a st. p.č. 379, oba v k.ú. Krasice 

Schváleno usnesení č. 19042: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

směnu části pozemku p.č. 86/27 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře cca 12 m2 ve vlastnictví Statutárního 

města Prostějova za část pozemku st. p.č. 379 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Krasice o výměře cca 3 m2  

ve vlastnictví (přesné výměry budou známy po vypracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši 

rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených na základě znaleckého posudku, tj. ve výši cca 11.997 

Kč, 

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a geometrického plánu uhradí každá ze stran rovným 

dílem; správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru 

nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 

 

K bodu 19.4 Schválení prodeje pozemku p.č. 864 v k.ú. Čechovice – Záhoří 

Schváleno usnesení č. 19043: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

prodej pozemku p.č. 864 – ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. Čechovice-Záhoří za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 133 Kč/m2, tj. celkem cca 4.921 Kč, splatnou 

před podpisem kupní smlouvy,  

b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na 

povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
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K bodu 19.5 Schválení výkupu pozemků p.č. 6251/4, p.č. 6251/7 a p.č. 6251/14, vše v k.ú. Prostějov, a staveb 

komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 19044: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

1)výkup pozemků p.č. 6251/4 – ostatní plocha o výměře 584 m2 a p.č. 6251/7 – ostatní plocha o výměře 580 m2, 

oba v k.ú. Prostějov, do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v celkové výši 2 Kč (1 Kč za 

každý jednotlivý pozemek) od spoluvlastníků těchto pozemků za následujících podmínek: 

a)splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do 

katastru nemovitostí, 

b)správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov, 

2)výkup pozemku p.č. 6251/14 – ostatní plocha o výměře 143 m2 v k.ú. Prostějov do vlastnictví Statutárního 

města Prostějova od vlastníka tohoto pozemku za kupní cenu ve výši 1 Kč za následujících podmínek: 

a)splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do 

katastru nemovitostí, 

b)správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov, 

3)výkup stavby komunikace umístěné na pozemcích p.č. 6251/4, p.č. 6251/7, p.č. 7775/3, p.č. 6319/3, p.č. 6251/14, 

p.č. 6247/16 a části pozemku p.č. 8319/2, vše v k.ú. Prostějov, stavby dešťové kanalizace (včetně 9 uličních vpustí 

a 2 vsakovacích objektů) umístěné na pozemcích p.č. 6251/4, p.č. 6251/7, p.č. 7775/3 a p.č. 6319/3, vše v k.ú. 

Prostějov, a stavby veřejného osvětlení (včetně 9 osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení a rozvaděče) umístěné 

na pozemcích p.č. 6251/4, p.č. 6251/7, p.č. 7775/3 a p.č. 6319/3, vše v k.ú. Prostějov, od spoluvlastníků 

předmětných staveb do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v celkové výši 3 Kč (1 Kč za 

každou jednotlivou stavbu) za následujících podmínek: 

a) splatnost kupní ceny do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, 

b)prodávající se zavážou po dobu pěti let od uzavření kupní smlouvy na své náklady zajišťovat opravy 

předmětné komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, zejména opravy propadů a vyjetých 

kolejí a odstraňování náletového plevele dle požadavků společností FCC Prostějov, s.r.o., ELTODO, a.s., 

a ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., jako budoucích správců předmětné komunikace a veřejného osvětlení 

a opravy propadů vpustí, poškození vedení dešťové kanalizace a nefunkčnosti vsakovacích objektů, 

c)při předávce komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace do správy společností FCC 

Prostějov, s.r.o., ELTODO, a.s., a ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., a Statutárního města Prostějova, 

předají prodávající veškerou dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace a 

revizní zprávy na veřejné osvětlení, 

4) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 2.003 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 6251/4, p.č. 6251/7 a p.č. 6251/14, vše v k.ú. Prostějov 

(kupní ceny a správní poplatky spojené s podáním návrhů na povolení vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6121  1 0500000000000 3 

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup infrastruktury (komunikace, dešťová kanalizace a veřejné 

osvětlení na pozemcích p.č. 6251/4, p.č. 6251/7, p.č. 7775/3, p.č. 6319/3, p.č. 6251/14, p.č. 6247/16 a p.č. 

8319/2, vše v k.ú. Prostějov) (kupní cena) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 2.006 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 19.6 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím  

za rok 2018 

Schváleno usnesení č. 19045: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního 

města Prostějova k hospodaření za rok 2018.  

 



Strana 18 z 18 

 

K bodu 19.7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 2075/1 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 19046: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku p.č. 2075/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 32 m2 (přesná výměra bude 

známá po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 610 Kč/m2, tj. celkem cca 19.520 Kč, 

splatnou před podpisem kupní smlouvy,  

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

spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující. 

 

K bodu 19.8 Schválení prodeje části pozemku p.č. 7824 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 19047: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

s c h v a l u j e 

prodej části pozemku p.č. 7824 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 50 m2 (přesná výměra bude známá 

po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 1.120 Kč/m2, tj. celkem cca 56.000 Kč, 

splatnou před podpisem kupní smlouvy,  

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

spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující. 

 

K bodu 19.9 Směna části pozemku p.č. 740/4 v k.ú. Vrahovice za část pozemku p.č. 743/2 v k.ú. Vrahovice 

Schváleno usnesení č. 19048: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

o d m í t á  

nabídku společenství TRIANGL – společenství vlastníků M. Pujmanové 4,6,8, se sídlem Marie Pujmanové 639/8, 

Prostějov, Vrahovice, PSČ: 798 11, IČ: 263 08 274, které zastupuje vlastníky bytů v domě na ul. Marie 

Pujmanové 4,6,8 v Prostějově, na směnu části pozemku p.č. 740/4 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice o výměře cca 

200 m2 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 743/2 – ostatní plocha v k.ú. Vrahovice 

o výměře cca 400 m2 ve spoluvlastnictví vlastníků bytů v domě na ul. Marie Pujmanové 4,6,8 v Prostějově. 

 

K bodu 20. Záležitosti Manthellan, a.s. 

Schváleno usnesení č. 19049: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o rozsudku Krajského soudu v Brně vyneseném dne 22.01.2019 ve věci žaloby společnosti PRIOR, 

obchodní domy, a.s., se sídlem Dukelská brána 25/7, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 469 62 344, jako žalobce, proti 

Statutárnímu městu Prostějovu a společnosti MANTHELLAN a.s., se sídlem tř. Svobody 956/31, Olomouc, PSČ: 

779 00, IČ: 282 05 618, jako žalovaným ve věci určení neplatnosti Smlouvy o budoucích smlouvách ze dne 

16.07.2010.  

Rozsudkem Krajského soudu v Brně byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Prostějově č.j. 7 C 446/2014-111 

ze dne 20.05.2015, jímž bylo určeno, že Smlouva o budoucích smlouvách ze dne 16.07.2010, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 22.12.2010 a dodatku č. 2 ze dne 16.02.2012, je neplatná.  

Rozsudek Krajského soudu v Brně prozatím nebyl doručen účastníkům řízení a není v právní moci. 
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