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Přítomni: 

 

Členové Rady města Prostějova: 

 

  Mgr. František   J u r a 

 

  Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

 

  PaedDr. Jan   K r c h ň a v ý 

 

  RNDr. Alena   R a š k o v á 

 

Ing. Jiří   R o z e h n a l 

 

  Ing. Milada   S o k o l o v á 

 

  Ing. Tomáš   B l u m e n s t e i n 

 

  Ing. Zdeněk   F i š e r 

 

  Roman   K a r š u l í n 

 

 Bc. Miloš   S k l e n k a 

 

Marcela   Ž u p k o v á 

 

 

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

 

Přizváni: 

   Ing. Radim Carda 

   Ing. Petra Mejzlíková 

   Mgr. Lenka Tisoňová 

Mgr. Jana Orságová 

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová 

Ing. Martina Cetkovská 

Mgr. Marie Javůrková 

Mgr. Jaroslav Svozil 

Bc. František Nevrtal 

Mgr. Petr Ivánek 

PaedDr. Alena Dvořáková 

Ing. Antonín Zajíček 

Mgr. Libor Vojtek 

Ing. Vladimír Průša 

Ing. Matyáš Vojáček 

Mgr. Alena Hálková 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Předsedající Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, v 10:00 hod. zahájil a dále řídil 11. schůzi Rady 

města Prostějova, prohlásil, že schůze rady města byla řádně svolána, konstatoval přítomnost všech členů rady, navrhl 

rozšířit program o materiál č. 13.7 Žádost Kina METRO 70 Prostějov o úpravu finančního plánu neinvestičních výdajů 

a stáhnout z programu materiál č. 5.1 Návrh změny organizační struktury OSV a OKP. 

 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 0 omluveno 

Schváleno usnesení č. 9171: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 11. schůze, konané dne 5. 3. 2019, uvedený na pozvánce  

- s rozšířením o materiál č. 13.7 Žádost Kina METRO 70 Prostějov o úpravu finančního plánu neinvestičních 

výdajů, 

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 5.1 Návrh změny organizační struktury OSV a OKP, 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 5.3.2019 

 

3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

 

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

1 Střední odborná škola Prostějov – žádost o převzetí záštity nad 2. ročníkem mezinárodní soutěže „Hanácká 

Barman show“ 

2 Jmenování pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2018 

 3 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora 

 4 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení 

5 Záležitosti komisí rady, dodatečné jmenování členů komisí 

 6 Návrh jmenování nového člena Komise pro regeneraci MPZ 

 

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

1 Návrh změny organizační struktury OSV a OKP – materiál byl stažen z programu 

2 Návrh na zahájení řízení VZ EÚO MŠ Šárka-Dvořákova 5, Prostějov 

3 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka 

 

6. Záležitosti Finančního odboru: 

1 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2019 

2 Rozhodnutí žádosti o výjimce z obecně závazné vyhlášky 

 

7. Záležitosti Odboru životního prostředí: 

 1 Změna OZV o volném pobíhání psů 

 2 Dotace na rok 2019 – oblast ochrana životního prostředí – celoroční činnost 

 3 Dotace na rok 2019 – oblast ochrana životního prostředí – jednorázová akce 

 

8. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

 1 Stanovení výše poplatku za pobyt v Jeslích sídliště Svobody v Prostějově 

 

9. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:  

 1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

 

10. Záležitosti Odboru občanských záležitostí: 

 1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku  projednávání přestupků 
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11. Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2018 

 

12. Záležitosti Odboru informačních technologií: 

 1 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému  vybavení č. TP/MIS/Prostějov 

 

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov 

2 Nařízení odvodu z fondu investic z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 a ZŠ a 

MŠ J. Železného Prostějov 

3 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (ZŠ a MŠ J. Železného – umývárna) 

4 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (oprava dveří v kině METRO 70) 

 5 Velikonoční jarmark 2019 - schválení výše poplatku za službu, tj. právo přenechání prostoru pro umístění 

 mobilního stánku 

 6 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (Den učitelů) 

 7 Žádost Kina METRO 70 Prostějov o úpravu finančního plánu neinvestičních výdajů 

 

14. Záležitosti Odboru rozvoje a investic: 

1 Informace o podání žádostí o dotace na EÚO na školách 

2 Chodník k areálu letiště – informace 

3 Dotace na rok 2019 – Tělocvičná jednota Sokol II 

4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoje a investice (MŠ Smetanova a ZŠ E. Valenty) 

5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoje a investice (Rekonstrukce domu Knihařská 18) 

6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice a 90 – Správa a údržba majetku města  

 

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

1 Prodej pozemku p.č. 7560/1 a části pozemku p.č. 7559/2, oba v k.ú. Prostějov  

2 Schválení  pronájmu části pozemku p.č. 249/3 kú. Žešov  

3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 587/2 a pachtu části pozemku p.č. 426/3, oba v k.ú. Čechovice u 

Prostějova  

4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7587 kú. Prostějov   

5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 a části pozemku p.č. 105/4, oba v k.ú. Krasice  

6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov  

7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Prostějov  

8 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 1469 v k.ú. Prostějov  

9 Vyhlášení pronájmu části pozemku p.č. 154 kú. Domamyslice 

10 Vyhlášení pronájmu části pozemku pč. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané  

11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 526 v k.ú. Krasice  

12 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 475/1 a p. č. 195/9, oba v k. ú. Krasice 

13 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice za část pozemku p.č. 240/2 

14 Výkup pozemků p.č. 7454/1, p.č. 7454/3, p.č. 7454/4 a p.č. 7454/5, vše v k.ú. Prostějov 

15 Úprava Plánu oprav chodníků v roce 2019 

16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov  

17 Revokace usnesení ZMP č. 16065 ze dne 11.04.2016 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. 

Domamyslice 

18 Revokace bodu 1, 2 a 3 usnesení Rady města Prostějova č. 9148 ze dne 11. 2. 2019 

19 Žádost o uzavření Smlouvy o zvláštním užívání pozemků veřejné zeleně a o podmínkách mimořádných 

zásahů do veřejné zeleně 

20 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (zimní údržba místních komunikací) 

21 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků fondu zeleně) 

22 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města a 60 – Rozvoj a investice 

 

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

1 Schválení pronájmu GS č. 503 na ul. Finská 11 

2 Schválení pronájmu PSP č. 172 na ul. Netušilova 3 

3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 163 na nám. T. G. Masaryka 11 

4 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

 

17. Různé 

 

18. Závěr 
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K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 5.3.2019 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9172: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 5. 3. 2019 dle písemného materiálu. 

 

 

K bodu  3. ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jura 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9173: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 6122   0130000330000 35.000 

Nákup záznamového zařízení pro záznam audio hovorů – navýšení částky pro financování nákup 

zařízení dle  aktuální nabídky dodavatele. 

2. snižuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5171   013000000000 35.000 

Snížení položky na údržbu (roční úspora na servisu po výměně zařízení pro záznam hovorů) – 

dofinancování dle nabídnuté ceny záznamového zařízení. 

 

 

K bodu  4.1 Střední odborná škola Prostějov – žádost o převzetí záštity nad 2. ročníkem mezinárodní soutěže 

„Hanácká Barman show“ 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jura 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9174: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

převzetí záštity nad 2. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže, kterou pořádá Střední odborná škola 

Prostějov dne 21. 3. 2019 pod názvem „Hanácká Barman show“. 

 

 

K bodu  4.2 Jmenování pracovní skupiny pro udělení Cen města Prostějova 2018 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jura 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9175: 

Rada města Prostějova 

j m e n u j e  

pracovní skupinu pro udělení Cen města Prostějova 2018 ve složení: 

předseda:  Mgr. František Jura, primátor  

členové:  Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora 

  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora 

  RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora 

  Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora 
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  Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora 

tajemnice: Mgr. Irena Lenzová, asistentka primátora. 

 

 

K bodu  4.3 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jura 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9176: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e  

a) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

10 003326 6127   0100000000001 229.900,-- 

(zvýšení položky kulturní předměty – pořízení pamětní desky) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 229.900,-- 

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova) 

b) uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého díla s ILLUVISION s.r.o. dle přílohy k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu  4.4 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jura 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9177: 

Rada 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 

12 5512 5171     012000000000 25 000 

(snížení položky 5171 – opravy a udržování) 

- zvyšuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

12 5512 5132     012000000000 25 000 

(zvýšení položky 5132 – pořízení osobních ochranných pomůcek pro družstvo Žešov) 

 

 

K bodu  4.5 Záležitosti komisí rady, dodatečné jmenování členů komisí 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jura 

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, Bc. Sklenka, M. Župková, Mgr. Pospíšil 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9178: 

Rada města Prostějova 

I. s c h v a l u j e 

změnu počtu členů některých komisí:  

- Komise sportovní - 17 členů,  

- Komise pro dopravu - 18 členů,  

- Komise pro kulturu - 17 členů,  

- Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch - 15 členů, 

- Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality - 18 členů,  

- Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21 – 14 členů, 
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II. j m e n u j e  

členy komisí Rady města Prostějova: 

 

1) Komise sportovní  

1. Ing. Vladimír Průša 

2. Ing. Karel Ondrůj 

 

2) Komise pro dopravu 

1. npor. Mgr. Vítězslav Matyáš 

2. Ing. Jiří Hloch 

3. Ing. Radomír Všetička 

 

3) Komise pro kulturu 

1. Mgr. Oldřich Václavík 

2. Mgr. Pavla Vašková 

3. Václav Kopka 

 

4) Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch 

1. Helena Chalánková 

2. Ing. Jaromír Hruban 

 

5) Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

1. Mgr. Gabriela Slavíková 

2. Bc. Jana Kučerová 

3. por. Mgr. František Kořínek 

 

6) Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21 

1. Mgr. Jan Nagy. 

 

 

K bodu  4.6 Návrh jmenování nového člena Komise pro regeneraci MPZ 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Rozehnal 

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

návrhu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9179: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova  

- zvýšit počet členů Komise pro regeneraci městské památkové zóny na 15, 

- jmenovat členem Komise pro regeneraci městské památkové zóny PhDr. Marka Perůtku, vedoucího oddělení 

památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova. 

 

 

K bodu  5.2 Návrh na zahájení řízení VZ EÚO MŠ Šárka-Dvořákova 5, Prostějov 

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Orságová, Mgr. Jura, Ing. Vysloužilová, MBA, Ing. Carda, Ing. Blumenstein 

Rada ustanovila složení komise pro hodnocení nabídek. 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9180: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „EÚO MŠ Šárka 4, budova 

Dvořákova 5, Prostějov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“); 
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2. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 zákona  

s níže uvedeným hodnoticím kritériem:  Výše cena díla v Kč bez DPH; 

 

3. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5“ včetně vzoru Smlouvy o dílo 

dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  

 

4. provedení administrace této veřejné zakázky oddělením veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka (OVZ 

OKT); 

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

- Eurogema CZ, a.s., Olomouc, IČ: 268 01 001; 

- GEMO Olomouc spol. s r.o., Olomouc, IČ: 136 42 464, 

- JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov - Hvozd, IČO: 01586548,  

- POZEMSTAV Prostějov a.s., Prostějov,  IČO: 25527380, 

- Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Prostějov,  IČO: 60722291, 

- Provádění staveb Olomouc a.s., Olomouc, UČ: 253 85 551, 

- Stavební společnost Navrátil s.r.o., Prostějov, IČO: 46972021; 

 

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

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

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

uvedeno v uzavřené příloze k zápisu ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 3. 2019. 

 

u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci zadávacího 

řízení „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5“ za výše uvedených podmínek a v souladu s výše uvedenou 

zadávací dokumentací.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 31. 5. 2019 

p o v ě ř u j e 

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

posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 5. 3. 2019; 

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

elektronicky podaných nabídek.   

 

 

K bodu  5.3 ROZOP kapitoly 14 – Kancelář tajemníka 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9181: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000014 3639 5011   0140000000000 215.000,-- 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru – veřejně prospěšní pracovníci 

0000000014 3639 5031   0140000000000 54.000,-- 

Povinné pojištění na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti – veřejně prospěšní pracovníci 

0000000014 3639 5032   0140000000000 19.000,-- 

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění – veřejně prospěšní pracovníci 

0000000014 6171 5038   0140000000000 900,-- 

Povinné pojistné na úrazové pojištění – veřejně prospěšní pracovníci 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 6409 5901   0700000707100   288.900,-- 

Snížení rezervy RMP pro ROZOP 
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K bodu  6.1 Odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2019 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jura 

V rozpravě vystoupil: Ing. Carda 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9182: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

odpisový plán statutárního města Prostějova na rok 2019 jako přílohu směrnice č. 6/2017 Dlouhodobý majetek, 

jeho evidence a odpisový plán dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  6.2 Rozhodnutí žádosti o výjimce z obecně závazné vyhlášky 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Jura 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9183: 

Rada města Prostějova  

z a m í t á  

žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství ze dne 10. 12. 2018 podané příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic České republiky,  IČ 

65993390.   

 

 

K bodu  7.1 Změna OZV o volném pobíhání psů 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová 

V rozpravě vystoupili: M. Župková, Mgr. Jura 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9184: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

8/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné 

pobíhání psů na území města Prostějova dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  7.2 Dotace na rok 2019 – oblast ochrana životního prostředí – celoroční činnost 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová 

V rozpravě vystoupili: Ing. Cetkovská, Mgr. Jura, Ing. Sokolová, Mgr. Pospíšil, Ing. Carda 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9185: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků zařazených v kapitole 40 – životní 

prostředí 

 

1. ve výši 7.000 Kč Českému svazu včelařů, z. s., základní organizaci Prostějov, Melantrichova 622/55, 796 01 

Prostějov, IČO 163 67 812 

- na boj proti nebezpečným nemocem včel – údržba a opravy vyvíječů aerosolu, plnění tlakových nádob a revize, 

aceton (nosič léčiva), vyvíječ aerosolu, směs osiv, ochranné prostředky; 

- 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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- 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 12.000 Kč Českému svazu včelařů, z. s., základní organizaci Prostějov, Melantrichova 622/55, 796 01 

Prostějov, IČO 163 67 812 

- na vzdělávání, zvyšování odbornosti, získávání nových členů – příspěvek na sál pro pořádání přednášek, 

příspěvek na cestovné přednášejících; 

- 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; 

- 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 30.000 Kč Mourku Prostějov z. s., Winklerova 2285/12,  796 01 Prostějov, IČO 065 43 472 

- na pomoc opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení – kastrace, veterinární ošetření; 

- 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; 

- 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 písemného materiálu) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem (v jednotlivých veřejnoprávních smlouvách uzavřených s níže 

uvedenými příjemci budou upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok 

poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, forma poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, 

schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 

1. Českým svazem včelařů, z. s., základní organizací Prostějov, Melantrichova 622/55, 796 01 Prostějov, 

IČO 163 67 812, 

2. Českým svazem včelařů, z. s., základní organizací Prostějov, Melantrichova 622/55, 796 01 Prostějov, 

IČO 163 67 812, 

3. Mourkem Prostějov z. s., Winklerova 2285/12,  796 01 Prostějov, IČO 065 43 472 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 49.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 49.000 Kč 

snížení položky 5909 – nerozdělená dotace na kapitole 40 – životní prostředí (komise životního prostředí) 

 

II. 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 40 – životní 

prostředí a z prostředků nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 82.000 Kč ZO ČSOP 

Haná, Komenského nám. 38, 798 27 Němčice nad Hanou, IČO 712 06 949 

- na zajištění péče o zraněné živočichy z katastru města Prostějova – cestovné (svoz a vypouštění živočichů), 

krmení, materiál a veterinární péče včetně léků, režijní náklady (energie a telefony), zajištění celoroční péče o 

zraněné živočichy i trvalé handicapy z Prostějova; 

- 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; 

- 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 písemného materiálu) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem ZO ČSOP Haná, Komenského nám. 38, 798 27 Němčice nad Hanou, 

IČO 712 06 949 (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace 

smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, forma poskytnutí dotace, termín 

vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 
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c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 82.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 79.500 Kč 

snížení položky 5909 – nerozdělená dotace na kapitole 40 – životní prostředí (komise životního prostředí) 

70 6409 5909   0700000708000 2.500 Kč 

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

 

 

K bodu  7.3 Dotace na rok 2019 – oblast ochrana životního prostředí – jednorázová akce 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9186: 

Rada 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 40 – životní 

prostředí ve výši 11.500 Kč Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3009/3, 

796 01 Prostějov, IČO 004 33 829 

- na soubor aktivit pro děti a mládež (výtvarné, znalostní a pěstitelské soutěže pro děti a mládež) – nákup 

potřebného materiálu a pomůcek k zajištění soutěží, tisk diplomů, odměny pro soutěžící (knihy, dárkové 

předměty a předměty pro výtvarnou činnost), nájemné za prostory pro soutěže, cestovné pro soutěžící; 

- 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; 

- 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 písemného materiálu) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, 

Daliborka 3009/3, 796 01 Prostějov, IČO 004 33 829 (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní 

údaje: číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, 

forma poskytnutí dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí 

platnosti a účinnosti smlouvy) 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 11.500 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5909   0400000404003 11.500 Kč 

snížení položky 5909 – nerozdělená dotace na kapitole 40 – životní prostředí (komise životního prostředí) 

 

 

K bodu  8.1 Stanovení výše poplatku za pobyt v Jeslích sídliště Svobody v Prostějově 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Rašková 

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

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9187: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Jeslím sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové organizaci, se sídlem sídliště Svobody 3577/78, Prostějov, IČO 

479 20 360, s účinností od 1. 4. 2019 

a) platbu za ošetřovné  

- pro rodiny s příjmy do hranice životního minima ve výši 17 Kč/den 

- pro rodiny s příjmy nad hranici životního minima do 1,25 násobku životního minima ve výši 35 Kč/den  

- pro rodiny s příjmy na hranici 1,25 násobku životního minima do trojnásobku životního minima ve 

výši 52 Kč/den 

- pro rodiny s příjmy nad trojnásobek životního minima ve výši 70 Kč/den 

b) platbu za polodenní hlídání dětí ve výši 70 Kč/den 

c) platbu za celodenní hlídání dětí ve výši 140 Kč/den. 

 

 

K bodu  9.1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

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

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Blumenstein, Bc. Nevrtal, R. Karšulín, RNDr. Rašková, Ing. Vysloužilová, MBA 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9188: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 5169   0110000000000 389209,00 

Ostraha a servisní úklid budov MMPv    

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  1 0700000000000 389209,00 

Fond rezerv a rozvoje  

 

 

K bodu 10.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků 

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

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, Mgr. Javůrková, Ing. Vysloužilová, MBA, Mgr. Jura 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9189: 

Rada města Prostějova 

1. s o u h l a s í 

s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků na dobu neurčitou, 

2. s t a n o ví 

roční paušální příspěvek  ve výši  8 % z ročního příspěvku na výkon státní správy – příspěvek na základní 

působnost, jehož výši vždy na začátku roku zveřejní MVČR, který obec uhradí městu Prostějov za výkon 

přestupkové agendy obce, bez ohledu, zda byl nějaký přestupek oznámen, 

3. s c h v a l u j e 

vzor veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi 

Městem Prostějovem a obcemi ve správním obvodu města Prostějova jako obce s rozšířenou působností dle 

přílohy k písemnému materiálu č. 1. 
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K bodu 11.Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2018 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Rašková 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9190: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

zprávu projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“ v Prostějově za rok 2018 dle přílohy k písemnému 

materiálu. 

 

 

K bodu 12.1 Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. TP/MIS/ 

Prostějov 

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

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9191: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení č. TP/MIS/Prostějov s 

poskytovatelem – GEOVAP spol.  s.r.o., IČ: 15049248 se sídlem v Pardubicích, Čechovo nábřeží 1790, PSČ: 530 

03, dle přílohy k písemnému materiálu, 

p o v ě ř u j e 

Mgr. Františka Juru, primátora města Prostějova, podpisem dodatku smlouvy. 

 

 

K bodu 13.1 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Krchňavý 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9192: 

Rada města Prostějova  

1. b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci, že PaedDr. Jan Krchňavý, který vykonával funkci ředitele ZŠ a MŠ Jana Železného, byl 

Zastupitelstvem města Prostějova na ustavující schůzi konané dne 30. 10. 2018 usnesením č. 18196 zvolen 

náměstkem primátora a v současné době je tak u něj dána v souladu s ust. § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, překážka v práci na straně zaměstnance, kdy je dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce; 

 

2. v y h l a š u j e 

konkurzní řízení na obsazení funkce ředitel – ředitelka Základní školy a mateřské školy Jana Železného 

Prostějov s nástupem od 1. 7. 2019 na dobu určitou; 

 

3. p o v ě ř u j e  

Mgr. Petra Ivánka, vedoucího odboru školství, kultury a sportu, aby  

- požádal Krajský úřad Olomouckého kraje, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupce 

za člena konkurzní komise, 

- požádal statutárního zástupce Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov o jmenování člena 

konkurzní komise za ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov; 

 

4. s t a n o v u j e  

text veřejného oznámení konkurzního řízení na obsazení pozice ředitel – ředitelka Základní školy a mateřské 

školy Jana Železného Prostějov na dobu určitou dle předloženého návrhu. 
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K bodu 13.2 Nařízení odvodu z fondu investic z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 

a ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Krchňavý 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9193: 

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: 

- Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14 ve výši 1.241.727,- Kč 

- Základní škole a mateřské škole J. Železného Prostějov ve výši 1.579.287,- Kč 

 

b) vedoucímu odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petru Ivánkovi zajistit realizaci odvodu finančních 

prostředků z fondu investic výše uvedených příspěvkových organizací s kontrolním termínem do 31. 12. 2019; 

 

s c h v a l u j e 

a) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020  5331  310 02000000020332 341.264,- 

ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – odpisy z nemovitého majetku 

0020  5331  310 02000000020337 427.779,- 

ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov- odpisy z nemovitého majetku 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020  2122   02000000020332 341.264,- 

ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – odvod zřizovateli z odpisů z nemovitého majetku 

0020  8115   02000000020337 427.779,- 

ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov – odvod zřizovateli z odpisů z nemovitého majetku 

 

b) úpravu odpisového plánu Základní škole a mateřské škole Prostějov, Palackého tř. 14  a navýšení závazného 

ukazatele 551 - odpisy dlouhodobého majetku o + 341.264,- Kč; 

 

c) úpravu odpisového plánu Základní škole a mateřské škole Jana Železného Prostějov a navýšení závazného 

ukazatele 551 - odpisy dlouhodobého majetku o + 427.779,- Kč. 

 

 

K bodu 13.3 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (ZŠ a MŠ J. Železného – umývárna) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Krchňavý 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Pospíšil, Mgr. Ivánek, Ing. Carda, Ing. Vysloužilová, MBA, PaedDr. Krchňavý, 

RNDr. Rašková 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9194: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

384.000,- Kč na generální opravu umývárny – sprch, pavilon D tělocvična, 

 

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003113 5331  353 0200000020337 384.000,- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov – oprava 

umývárny) 
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- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 6409 5171   0200000000007 384.000,- 

 (ostatní činnosti j. n. – opravy PO) 

 

 

K bodu 13.4 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (oprava dveří v kině METRO 70) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9195: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. účelové navýšení neinvestičního příspěvku KINU METRO 70, Prostějov, PO ve výši 70.000,-- Kč na opravu 

dveří kinosálu výměnou, 

 

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003313 5331  352 0200000020403 70.000,- 

 (zvýšení položky 5331 – navýšení neinvestičního příspěvku KINU METRO 70, Prostějov, PO) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 6409 5171   0200000000006 70.000,- 

(snížení kapitoly 20 – školství, kultura a sport – opravy u PO) 

 

 

K bodu 13.5 Velikonoční jarmark 2019 - schválení výše poplatku za službu, tj. právo přenechání prostoru pro 

umístění mobilního stánku 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Ivánek, Ing. Sokolová 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9196: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

výši poplatku za službu, tj. právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku umístěného v rámci 

velikonočního jarmarku konaného ve dnech 13. – 17. 4. 2019 na náměstí T. G. Masaryka dle důvodové zprávy. 

 

 

K bodu 13.6 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (Den učitelů) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: PaedDr. Krchňavý 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9197: 

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 

 0000000020 006409 5175   0200000000003 38.000,- 

 (zvýšení položky 5175 – Pohoštění - akce Den učitelů 29. 3. 2019) 

- snižuje stav rezervy  RMP 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070 006409 5901   0700000707100 38.000,- 

 (snížení rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření) 
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K bodu 13.7 Žádost Kina METRO 70 Prostějov o úpravu finančního plánu 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Ing. Sokolová 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Blumenstein 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9198: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s úpravou finančního plánu Kina METRO 70 Prostějov, příspěvkové organizace 

- snížení ukazatele účet 555 – tvorba rezervy ve výši 574.993,- Kč 

- snížení ukazatele účet 602 – výnosy z prodeje služeb ve výši 233.917,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši 581.668,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 524, 525 – zákonné a jiné soc. pojištění ve výši 213.037,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 527 – zákonné sociální náklady ve výši 14.205,- Kč. 

 

 

K bodu 14.1 Informace o podání žádostí o dotace na EÚO na školách 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Rozehnal 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9199: 

Rada města Prostějova  

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o podání žádostí o dotace z Operačního programu Životní prostřední na realizaci projektů  

- „Energeticky úsporná opatření MŠ Mozartova 43, Prostějov“,  

- „Energeticky úsporná opatření na MŠ Mánesova“, 

- „Energeticky úsporná opatření ZŠ Čechovická, Prostějov“  

II. s c h v a l u j e 

projektové náměty na realizaci těchto projektů. 

 

 

K bodu 14.2 Chodník k areálu letiště – informace 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Rozehnal 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Pospíšil, Ing. Sokolová, Ing. Rozehnal 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9200: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o chodníku k areálu letiště v části Žešov dle důvodové zprávy s tím, že  

- Policie ČR ponechala rozhodnutí na vedení města,  

- z důvodu zajištění bezpečnosti občanů pohybujících se v blízkosti velmi frekventované silnice Prostějov - 

Němčice nebude chodník realizován. 

 
 

K bodu 14.3 Dotace na rok 2019 – Tělocvičná jednota Sokol II 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Rozehnal 

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

návrhu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9201: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 
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a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 400.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, se 

sídlem U Kalicha 2575/2, 796 01 Prostějov, IČO 479 20 653; 

- na rekonstrukci sociálního zařízení v budově TJ Sokol II Prostějov, nám. U Kalicha 2, Prostějov; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 31. 12. 2019; 

 

b) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3429 6322   0600000000000 80 500 

 zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům - Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov  

 0060 3429 6322  1 0600000000000 319 500 

 zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům - Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov  

- snižuje rozpočet výdajů a stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070 6409 5909   0700000708000 80 500 

 snížení položky 5909 – dotace nerozdělené 

 0070  8115  1 0700000000000 319 500 

 Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

c) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a Tělocvičnou 

jednotou Sokol II Prostějov, se sídlem U Kalicha 2575/2, 796 01 Prostějov, IČO 479 20 653, dle přílohy 

k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu 14.4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (MŠ Smetanova a ZŠ E. Valenty) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Rozehnal 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9202: 

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 3111 5169   0600000600328 30 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - MŠ Smetanova – rekonstrukce vodovodních rozvodů ve 

školní jídelně – projektová dokumentace 

0060 3113 5169   0600000600344 40 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - ZŠ E. Valenty – oprava sprchových kabinek – projektová 

dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3111 5171   0600000600328 30 000 

Snížení pol. 5171 – opravy a udržování - MŠ Smetanova – rekonstrukce vodovodních rozvodů ve školní 

jídelně 

0060 3113 5171   0600000600344 40 000 

Snížení pol. 5171 – opravy a udržování - ZŠ E. Valenty – oprava sprchových kabinek  

 

 

K bodu 14.5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce domu Knihařská 18) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Rozehnal 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9203: 

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 6171 5171   0600593000000 1 240 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - Rekonstrukce domu Knihařská 18  

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 6171 6121   0600593000000 1 240 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce domu Knihařská  

 

 

K bodu 14.6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice a 90 – Správa a údržba majetku města  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Rozehnal 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9204: 

Rada 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 

0060 3612 6121  1 0600558000000  10 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby (Komunitní dům Sušilova v Prostějově) 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0090 3631 5154  1 0900000900800 10 000 

Zvýšení pol. 5154 – el. energie (Komunitní dům Sušilova v Prostějově) 

 

 

Mgr. Jura pověřil řízením schůze rady Mgr. Pospíšila. 

 

 

K bodu 15. 1 Prodej pozemku p.č. 7560/1 a části pozemku p.č. 7559/2, oba v k.ú. Prostějov  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Nebyl schválen návrh:  

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova: 

1) schválit prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 

7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování 

geometrického plánu), ….. , za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 340 Kč/m2 navýšenou o daň z 

přidané hodnoty, tj. celkem cca 116.280 Kč bez DPH, 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, 

2) neschválit prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 

7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 vlastníkům staveb garáží, jež jsou součástí 

pozemků p.č. 7559/6, p.č. 7559/7, p.č. 7559/8, p.č. 7559/9, p.č. 7559/10, p.č. 7559/11, p.č. 7559/12, p.č. 

7559/13 a p.č. 7559/14, vše v k.ú. Prostějov,  
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3) nevyhovět žádosti vlastníků staveb garáží, jež jsou součástí pozemků p.č. 7559/6, p.č. 7559/7, p.č. 7559/8, 

p.č. 7559/9, p.č. 7559/10, p.č. 7559/11, p.č. 7559/12, p.č. 7559/13 a p.č. 7559/14, vše v k.ú. Prostějov, o prodej 

pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 7559/2 – ostatní 

plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2. 

 

Předsedající dal hlasovat o var. B návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 0 pro, 9 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval 

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova: 

1) schválit prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 

7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování 

geometrického plánu), do spoluvlastnictví vlastníků staveb garáží, jež jsou součástí pozemků p.č. 7559/6, p.č. 

7559/7, p.č. 7559/8, p.č. 7559/9, p.č. 7559/10, p.č. 7559/11, p.č. 7559/12, p.č. 7559/13 a p.č. 7559/14, vše v 

k.ú. Prostějov, za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 340 Kč/m2 navýšenou o daň z přidané 

hodnoty, tj. celkem cca 116.280 Kč bez DPH, 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, 

2) neschválit prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 

7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 …..,  

3) nevyhovět žádosti ….., o prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části 

pozemku p.č. 7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2. 

 

Předsedající dal hlasovat o var. C návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 0 pro, 7 proti, 4 zdržel se, 0 nehlasoval 

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova: 

1) neschválit prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 

7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 …..,  

2) neschválit prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 

7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 vlastníkům staveb garáží, jež jsou součástí 

pozemků p.č. 7559/6, p.č. 7559/7, p.č. 7559/8, p.č. 7559/9, p.č. 7559/10, p.č. 7559/11, p.č. 7559/12, p.č. 

7559/13 a p.č. 7559/14, vše v k.ú. Prostějov,  

3) nevyhovět žádosti ….., o prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části 

pozemku p.č. 7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2, 

4) nevyhovět žádosti vlastníků staveb garáží, jež jsou součástí pozemků p.č. 7559/6, p.č. 7559/7, p.č. 7559/8, 

p.č. 7559/9, p.č. 7559/10, p.č. 7559/11, p.č. 7559/12, p.č. 7559/13 a p.č. 7559/14, vše v k.ú. Prostějov, o prodej 

pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 7559/2 – ostatní 

plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2. 

 

Předsedající dal hlasovat o var. D návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9205: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú. Prostějov a části pozemku p.č. 7559/2 – 

ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického 

plánu), formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého 

posudku (cena obvyklá) 340 Kč/m2 navýšenou o daň z přidané hodnoty, tj. minimálně celkem cca 116.280 Kč bez 

DPH, splatnou před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady s vypracováním geometrického plánu, 

znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 
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4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce 

bude činit 15.000 Kč. 

 

 

K bodu 15. 2 Schválení  pronájmu části pozemku p.č. 249/3 kú. Žešov  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9206: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 249/3 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře 5 m2 společnosti VENDI s.r.o., se sídlem 

Prostějov, Určická 1310/31, PSČ: 796 01, IČ: 253 17 423, za účelem umístění reklamního poutače o rozměrech 

5,1 x 2,4 metry, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 1.000 Kč/m2 reklamního poutače/rok bez DPH, tj. 12.240 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15. 3 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 587/2 a pachtu části pozemku p.č. 426/3, oba v k.ú. 

Čechovice u Prostějova  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9207: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. pronájem části pozemku p.č. 587/2 – vodní plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 67 m2 ….. , za 

účelem užívání jako zázemí objektu k bydlení za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 10 Kč/m2 ročně, tj. 670 Kč/rok,  

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

2. pacht části pozemku p.č. 426/3 – zahrada o výměře 96 m2 a části pozemku p.č. 587/2 – vodní plocha o výměře 

73 m2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova, ….. , za účelem užívání jako zahrady a k požívání za následujících 

podmínek: 

a) doba pachtu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše pachtovného – 5 Kč/m2 ročně, tj. 845 Kč/rok,  

c) způsob placení pachtovného – ročně předem, 

d) výše pachtovného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15. 4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 7587 kú. Prostějov   

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9208: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

výpůjčku části pozemku p.č. 7587 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 15 m2 ….. , za účelem užívání 

odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

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

odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 
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K bodu 15. 5 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 106/2 a části pozemku p.č. 105/4, oba v k.ú. Krasice  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

V rozpravě vystoupili: R. Karšulín, Mgr. Vojtek, Ing. Blumenstein, Bc. Sklenka, Mgr. Pospíšil 

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

návrhu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9209: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 106/2 – orná půda o výměře 615 m
2
 a části pozemku p.č. 105/4 – orná půda o 

výměře cca 860 m
2
 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Krasice, na ulici 

Karla Svolinského, za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši minimálně 2.000 Kč bez DPH/m
2
, tj. celkem cca 2.950.000 Kč bez DPH, splatnou před 

podpisem kupní smlouvy, 

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným 

pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu je prodat nebo jinak 

zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu 

těchto pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne 

dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude 

povoleno užívání stavby patrových garáží na převáděných pozemcích, 

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 105/4 v k.ú. 

Krasice, znaleckého posudku na ocenění převáděných pozemků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na 

povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

 

 

K bodu 15. 6 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

Hlasování: 0 pro, 11 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 6055/126 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 408 

m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 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. 

 

Předsedající dal hlasovat o var. B návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9210: 

Rada města Prostějova 

1) n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje dvou částí pozemku p.č. 6055/126 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 408 m2, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti Společenství vlastníků pro dům Fanderlíkova 4652/67a, 

Prostějov, se sídlem Prostějov, Fanderlíkova 4652/67a, PSČ: 796 01, IČ: 050 35 741, o prodej dvou částí pozemku 

p.č. 6055/126 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o celkové výměře cca 408 m2. 

 

 

 

K bodu 15. 7 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 5736/1 v k.ú. Prostějov  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 0 pro, 11 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Nebyl schválen návrh: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr prodeje části pozemku p.č. 5736/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 32 m2 (přesná výměra 

bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek: 

a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 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. 

 

Předsedající dal hlasovat o var. B návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 9211: 

Rada města Prostějova 

1) n e s c h v a l u j e  

záměr prodeje části pozemku p.č. 5736/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 32 m2, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti .…. , o prodej části pozemku p.č. 5736/1 – ostatní plocha v 

k.ú. Prostějov o výměře cca 32 m2. 

 

 

K bodu 15. 8 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 1469 v k.ú. Prostějov  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, R. Karšulín, Mgr. Jura 

Mgr. Jura omluvil z dalšího jednání Ing. Sokolovou. 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9212: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu pozemku p.č. 1469 – zahrada o výměře 1.387 m2 v k.ú. Prostějov za účelem užívání jako 

zahrady a provádění údržby, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou 

b) výše nájemného - 3 Kč/m2/rok, tj. celkem 4.161 Kč ročně, 

c) způsob placení nájemného - ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15. 9 Vyhlášení pronájmu části pozemku p.č. 154 kú. Domamyslice 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9213: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 154 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře 1 m2 ….. , za účelem 

umístění reklamního poutače o rozměrech 0,7 x 0,9 metru, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 1.000 Kč/m2 reklamního poutače/rok bez DPH, tj. 630 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15.10 Vyhlášení pronájmu části pozemku pč. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

Schváleno usnesení č. 9214: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 310/14 – ostatní plocha v k.ú. Kralice na Hané o výměře 1 m2 státnímu 

podniku Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 225 99, IČ: 471 14 983, za účelem 

umístění navigačního poutače o rozměrech 0,5 x 0,8 metru, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 1.000 Kč/m2 navigačního poutače/rok bez DPH, tj. 400 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15.11 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 526 v k.ú. Krasice  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9215: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 526 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 8,5 m2 za účelem umístění a 

využití zpevněné manipulační plochy, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 10 Kč/m2/rok, tj. 85 Kč ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15.12 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků p. č. 475/1 a p. č. 195/9, oba v k. ú. Krasice 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9216: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 475/1 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 29 m2 a části pozemku p.č. 

195/9 – zahrada v k.ú. Krasice o výměře 4 m2 za účelem využití jako zázemí rodinného domu, za následujících 

podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 10 Kč/m2/rok, tj. 330 Kč ročně, 

c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15.13 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 511 v k.ú. Domamyslice za část pozemku p.č. 240/2 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9217: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr směny části pozemku p.č. 511 – vodní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude 

známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 

240/2 – orná půda v k.ú. Domamyslice o výměře cca 4 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování 

geometrického plánu) ve vlastnictví ….. , za následujících podmínek: 
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a) v případě, že obvyklá cena pozemku Statutárního města Prostějova určeného ke směně převýší obvyklou cenu 

pozemku ….. 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) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s 

podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí ….. .  

 

 

K bodu 15.14 Výkup pozemků p.č. 7454/1, p.č. 7454/3, p.č. 7454/4 a p.č. 7454/5, vše v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9218: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě: 

1. výkup pozemků p.č. 7454/1 – ostatní plocha o výměře 127 m2, p.č. 7454/3 – ostatní plocha o výměře 65 m2, p.č. 

7454/4 – ostatní plocha o výměře 42 m2 a p.č. 7454/5 – ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v k.ú. Prostějov, od 

spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 124.000 Kč 

(500 Kč/m2) 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. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 125.000 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 7454/1, p.č. 7454/3, p.č. 7454/4 a p.č. 7454/5, vše 

v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 125.000 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15.15 Úprava Plánu oprav chodníků v roce 2019 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9219: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e  

úpravu plánu oprav chodníků v roce 2019 -  oprava chodníku na části ul. Lidická bude nahrazena opravou 

chodníku na části ul. Nerudova. 

 

 

K bodu 15.16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků v k.ú. Prostějov  

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9220: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 
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z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu v souvislosti s realizací stavby Statutárního města 

Prostějova „Dešťová kanalizace a komunikace v ul. J. Köhlera a Hrázky, Prostějov-Vrahovice (SO 403 přeložka 

sdělovacích kabelů – ulice Jano Köhlera)“ zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a 

provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (včetně chráničky) včetně vytyčovacích 

bodů podzemního komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního 

města Prostějova p.č. 985/2, p.č. 854/1, p.č. 854/2, p.č. 846/3, p.č. 843/3 a p.č. 842/3, vše v k.ú. Vrahovice (rozsah 

zatížení pozemků je stanoven geometrickým plánem č. 1028-649/2018 ze dne 11.12.2018), 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 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, 

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

povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov. 

 

 

K bodu 15.17 Revokace usnesení ZMP č. 16065 ze dne 11.04.2016 a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. 

Domamyslice 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9221: 

Rada města Prostějova   

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova  

1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16065 ze dne 11.04.2016 týkající se schválení 

bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Domamyslice,   

2) schválit bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 – ostatní  plocha o výměře 214 m2 v k.ú. Domamyslice z 

vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 128 00, IČ: 697 97 111, do 

vlastnictví Statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BPV/1942/2018-BPVM. 

 

 

K bodu 15.18 Revokace bodu 1, 2 a 3 usnesení Rady města Prostějova č. 9148 ze dne 11. 2. 2019 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9222: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e 

body 1, 2 a 3 usnesení Rady města Prostějova č. 9148 ze dne 11.02.2019, kterými byl schválen pronájem 3 částí 

pozemku p.č. 1484 v k.ú. Prostějov za účelem umístění a užívání stavby garážového přístřešku a staveb dvou 

garáží. 

 

 

K bodu 15.19 Žádost o uzavření Smlouvy o zvláštním užívání pozemků veřejné zeleně a o podmínkách 

mimořádných zásahů do veřejné zeleně 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9223: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o zvláštním užívání pozemků veřejné zeleně a o podmínkách mimořádných zásahů do veřejné 

zeleně mezi Statutárním městem Prostějovem, jako vlastníkem dotčených pozemků a společností Projekční 

kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Brno, Osová 20, PSČ: 625 00, IČ: 46 97 48 06, která na základě plné moci 
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zastupuje společnost Ředitelství silnic a dálnic České republiky – příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – 

Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ: 145 05, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390. 

 

 

K bodu 15.20 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (zimní údržba místních komunikací) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

V rozpravě vystoupil: Ing. Blumenstein 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9224: 

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 

0000000090 002219 5169   0900000900900 2.000.000 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb: správa a údržba komunikací; zimní údržba – plužení, posyp 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace       O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 2.000.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15.21 ROZOP kapitoly 90 – Správa a údržba majetku města (použití finančních prostředků fondu 

zeleně) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, M. Župková, Ing., RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil, Ing. Fišer 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9225: 

Rada města Prostějova   

s c h v a l u j e 

a) použití finančních prostředků z Fondu zeleně na výsadbu zeleně ve vybraných lokalitách města Prostějova; 

b) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000090 003745 5169  6 0900000900400 1.086.012 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; výsadba zeleně ve městě 

- snižuje stav rezerv města  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000070  8115  6 0700000000000 1.086.012 

Fond zeleně 

 

 

K bodu 15.22 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města a 60 – Rozvoj a investice 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Mgr. Pospíšil 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9226: 

Rada 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 

0000000090 003619 5171   0900000910100 2.353.260 
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snížení pol. 5171 – opravy, udržování;  DSP, s.r.o. – fin. prostředky na opravy a údržbu spravovaného 

majetku 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000060 003322 6121   0600042000001 2.353.260 

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; rekonstrukce kotelny v divadelní části Národního domu 

 

 

Mgr. Pospíšil předal řízení schůze Mgr. Jurovi. 

 

 

K bodu 16.1 Schválení pronájmu GS č. 503 na ul. Finská 11 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Rašková 

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

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9227: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem garážového stání č. 503 o celkové rozloze 7 m2 v domě  na ul. Finská 4242/11 v Prostějově, č. par. 

6078/9, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, přímému zájemci …..  za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

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

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

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 

 

 

K bodu 16.2 Schválení pronájmu PSP č. 172 na ul. Netušilova 3 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9228: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 172 o celkové rozloze 124,50 m2 na Netušilova 1622/3 v Prostějově 

Marcele Dosedělové, se sídlem Italská 4107/2, 796 04 Prostějov, IČO 45483426, DIČ CZ a to: 

- za účelem provozování prodejny bytové a oděvní metráže 

- za nabídnuté nájemné v minimální výši 10.500,-Kč/měsíc 

- případné opravy provede nájemce na vlastní náklady. 

 

 

K bodu 16.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 163 na nám. T. G. Masaryka 11 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9229: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 163 o celkové rozloze 36,39 m2 na nám. T. G. Masaryka 

121/11 v Prostějově, č. par. 164, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek: 

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody) 

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou 

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod. 

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské 

nám. 176/8 v Prostějově. 
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K bodu 16.4 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: RNDr. Rašková 

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

 

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

Schváleno usnesení č. 9230: 

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 0+1 na Hacarova 4343/2, 796 04 Prostějov (s balkonem) č. par. 6020/159, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001 

….. 

 

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

10001 

….. 

 

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

č. 10001 

….. . 

 

 

K bodu 17. Různé 

-- 

 

 

K bodu 18. Závěr 

Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, konstatoval, že program 11. schůze rady byl vyčerpán a ve 13:20 hod. 

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 

 

 

 

Přílohy: 

1. Pozvánka 

2. Prezenční listina 

3. Písemné materiály k přísl. bodům 

4. Průběh hlasování 

 

Prostějov 5. 3. 2019 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


