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Počet listů: 44 příloh:       listů příloh: 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

Usnesení ze 13. schůze Rady města Prostějova, konané 2. 4. 2019 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 9270: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 13. schůze, konané dne 2. 4. 2019, uvedený na pozvánce 

- s rozšířením o materiál č. 4.5 Informace o průběhu řízení veřejné zakázky na koncesi malého rozsahu na služby 

„Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol ve městě Prostějově“ a návrh na výběr dodavatele,  

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 11.7; 

p o v ě ř u j e  

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

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 2. 4. 2019 

Schváleno usnesení č. 9271: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 2. 4. 2019 dle písemného materiálu s doplněním o připomínku v diskusi,  

tj. úkol dle usnesení č. 9232 (smlouva o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu) je splněn. 

 

 bodu  3.1 Návrh na udělení Cen města Prostějova za rok 2018 

Schváleno usnesení č. 9272: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova udělit Ceny města Prostějova za rok 2018 dle důvodové zprávy. 

 

K bodu  4.1 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dílny a učebny na základních školách  

v Prostějově“  

Schváleno usnesení č. 9273: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Dílny a učebny na základních 

školách v Prostějově“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“); 

 

2. rozdělení veřejné zakázky na dvě části v souladu s § 35 ZZVZ: 

- část 1. Dílny a učebny ZŠ a MŠ Melantrichova, 

- část 2. Dílny a učebny ZŠ E. Valenty. 

 

3. hodnocení nabídek v předmětném zadávacím řízení podle ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 ZZVZ  

s níže uvedenými hodnoticími kritérii:   

A. Výše celkové ceny díla v Kč bez DPH s váhou 80 %,   

B. Délka doby realizace díla ve dnech (kalendářních) s váhou 20 %.    

Zadavatel připouští nejkratší délku realizace díla 54 dnů a požaduje nejdelší délku realizace díla 75 dnů;    

 

4. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „ Dílny a učebny na základních školách v Prostějově“ včetně vzoru 

Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  
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5. provedení administrace této veřejné zakázky oddělením veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka; 

 

6. oslovení možných dodavatelů zasláním Výzvy k podání nabídky, a to těmto společnostem:   

- GEMO a.s., Olomouc, IČ: 136 42 464, 

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

- Moravastav Kroměříž, s.r.o., Kroměříž, IČ: 181 89 407,  

- POZEMSTAV Prostějov a.s., Prostějov,  IČ: 255 27 380, 

- Pozemní stavby Přerov, a.s., Přerov, IČ: 451 92 766, 

- Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Prostějov, IČ: 607 22 291, 

- Stavební společnost Navrátil s.r.o., Prostějov, IČ: 469 72 021; 

 

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

ZZVZ 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 19. 3. 2019. 

 

u k l á d á 

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím oddělení veřejných zakázek administraci zadávacího 

řízení „Dílny a učebny na základních školách v Prostějově“ za výše uvedených podmínek a v souladu s výše 

uvedenou zadávací dokumentací.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 30. 6. 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 2. 4. 2019; 

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

elektronicky podaných nabídek. 

 

K bodu  4.2 Změna obecně závazné vyhlášky č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholu 

Schváleno usnesení č. 9274: 

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. 

10/2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, dle přílohy 

k písemnému materiálu. 

 

K bodu  4.3 Změna obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 o udržování čistoty 

Schváleno usnesení č. 9275: 

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. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), ve znění pozdějších změn, dle 

přílohy k písemnému materiálu. 

 

K bodu  4.4 Změna organizační struktury Odboru sociálních věcí MMPv 

Schváleno usnesení č. 9276: 

Rada města Prostějova  

I. s c h v a l u j e  

s účinností od 1. 5. 2019 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru sociálních věcí takto:  

 

ruší    

oddělení sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené, pod které je začleněna pracovní pozice vedoucí 

oddělení, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, 

referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, 

a oddělení sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané, pod které je začleněna pracovní pozice vedoucí 

oddělení, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, 

referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, 

 



Strana 3 z 44 

 

a současně zřizuje  

oddělení sociálních služeb pro rodinu, nezaměstnané, seniory a zdravotně postižené, pod které je začleněna 

pracovní pozice vedoucí oddělení, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, 

referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí, referent 

sociálních věcí, referent sociálních věcí, referent sociálních věcí a zřizuje  nové pracovní místo vykonávané 

zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou, se zařazením referent sociálních věcí, 

 

a stanovuje celkový počet pracovních míst v Odboru sociálních věcí na 43. 

 

II. s c h v a l u j e 

organizační schéma Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova podle předloženého návrhu, a to ¨ 

s účinností od 1. 5. 2019.  

 

III. s ch v a l u j e  

celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 5. 2019 

na 314 zaměstnanců. 

 

K bodu  4.5 Informace o průběhu řízení veřejné zakázky na koncesi malého rozsahu na služby „Provozování 

systému veřejného sdílení jízdních kol ve městě Prostějově“ a návrh na výběr dodavatele 

Schváleno usnesení č. 9277: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a 

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele v zadávacím řízení na koncesi malého rozsahu 

„Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol ve městě Prostějově“ a jako dodavatele předmětné veřejné 

zakázky vybrala společnost nextbike Czech Republic s.r.o., se sídlem Libušina 526/101, Olomouc, IČ: 07389108, 

jejíž nabídka byla vyhodnocena jako první v pořadí a splnila všechny požadavky a podmínky zadávací 

dokumentace, jak je uvedeno v důvodové zprávě; 

 

2. za podmínky, že vybraný dodavatel doloží kvalifikační a další doklady požadované v zadávací dokumentaci 

před podpisem Smlouvy, zadat veřejnou zakázku na koncesi „Provozování systému veřejného sdílení jízdních 

kol ve městě Prostějově“ vybranému dodavateli společnosti nextbike Czech Republic s.r.o., se sídlem Libušina 

526/101, Olomouc, IČ: 07389108, a uzavřít se jmenovanou společností „Smlouvu o provozování bikesharingu  

ve městě Prostějově“ na realizaci předmětné veřejné zakázky. 

 

u k l á d á 

1. Odboru správy a údržby majetku města zajistit, a to po doložení veškerých dokladů požadovaných v zadávací 

dokumentaci vybraným dodavatelem, schválení poskytnutí finančních prostředků na financování služeb 

provozování systému veřejného sdílení jízdních kol v Radě města Prostějova a po obdržení souhlasného 

stanoviska Ministerstva financí ČR k uzavření příslušné smlouvy dle § 186 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uzavření Smlouvy o provozování bikesharingu ve městě Prostějově na 

realizaci veřejné zakázky „Provozování systému veřejného sdílení jízdních kol ve městě Prostějově“ s vybraným 

dodavatelem nextbike Czech Republic s.r.o., se sídlem Libušina 526/101, Olomouc, IČ: 07389108.  

odpovídá: Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM 

k. termín: 30. 6. 2019 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s Odborem správy  

a údržby majetku města a ve spolupráci s Finančním odborem zajistit odeslání žádosti o stanovisko k uzavření 

předmětné Smlouvy na Ministerstvo financí ČR.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 12. 4. 2019 

 

K bodu  5.1 Dotace 2019 – oblast sociální (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 9278: 

Rada města Prostějova  

I. 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 fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70 

– finanční 

 

1. ve výši 13.500 Kč Středisku rané péče SPRP, pobočce Olomouc, Střední novosadská 356/52, Olomouc, IČO 

750 95 009 
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- na celoroční činnost služby rané péče – mzdové náklady, pohonné hmoty, materiálové zabezpečení (speciální 

pomůcky, materiál na výrobu), ostatní spotřební materiál (kancelářské potřeby, vzdělávací publikace), statní 

služby (metodické pokyny, oprava a servis vozidel); 

- 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 10.000 Kč Člověku v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, IČO 257 55 277 

- na podporu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – mzdové náklady pracovníků v terénních 

programech, energie – podíl prostějovské kanceláře, nájem – podíl prostějovské kanceláře, školení a kurzy 

sociálních pracovníků, ostatní služby (supervize, telefony, internet, tisk, grafické práce), materiálové náklady 

(kancelářské potřeby, 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 

 

3. ve výši 200.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017 

- na provoz Mateřského centra Cipísek – materiál programový a provozní, knihy, pomůcky, nájemné a energie, 

ostatní služby, mzdové náklady a 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 

 

4. ve výši 90.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., Strakonická 98, Praha 5, IČO 004 07 933 

- na SOS Kompas Prostějov – rodinné mediace – zajištění projektu (mzdové náklady pro mediátory); 

- 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. Střediskem rané péče SPRP, pobočkou Olomouc, Střední novosadská 356/52, Olomouc, IČO 750 95 

009; 

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

3. Mateřským centrem Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017; 

4. SOS dětskými vesničkami, z.s., Strakonická 98, Praha 5, IČO 004 07 933 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4371 5222  1 0210000000000 13.500 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc – 

raná péče) 

0021 4371 5221  1 0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

(Člověk v tísni – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 

0021 4339 5222  1 0210000000000 290.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Mateřské centrum Prostějov – provoz Mateřského 

centra Cipísek; SOS dětské vesničky – rodinné mediace) 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 313.500 

snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

II.  n e d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 ve výši 

61.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z. s., místní organizaci Prostějov, Kostelecká 4165/17, 

Prostějov, IČO 657 62 801 na financování nákladů spojených s činností organizace v oblasti sociální, zdravotní, 

kulturní – pronájem kanceláře včetně energií, kancelářské potřeby, inzerce, pronájem sálu na schůze, pozvánky 

na schůze (poštovné), účetní a ekonomické práce, procedury Skalka, jednodenní zájezdy, kulturní akce; 

- důvod: dotací z rozpočtu města Prostějova byla v roce 2019 již podpořena činnost Svazu tělesně postižených v 

České republice z. s., okresní organizace Prostějov (usnesení č. 19025 Zastupitelstva města Prostějova ze dne  

19. 2. 2019); 
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III.  s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků Komise sociální a zdravotní  

a z prostředků fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70 – finanční 

 

1. ve výši 15.000 Kč Domovu pro seniory Jesenec, příspěvkové organizaci, Jesenec č.p. 1, Jesenec, IČO 711 97 

702 

- na volnočasové aktivity pro uživatele Domova a provoz Domova – kulturní akce, výlety, terapie se zvířaty 

(krmení, potřeby, canisterapie), sportovní hry (pořádání v rámci domova i pro uživatele ostatních sociálních 

služeb), pracovní terapie a pomůcky pro aktivizaci, náklady na chod organizace (hygienický materiál, 

dezinfekční prostředky, energie, revize, školení); 

- 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 10.000 Kč Domovu pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizaci, Soběsuky 95, Plumlov, IČO 709 39 

284 

- na volnočasové aktivity a akce pro uživatele Domova pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizace – pohybové 

aktivity a sportovní hry, koncerty a společenská setkání, výlety, terapie se zvířaty, přednášky a vzdělávací 

programy; 

- 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 25.000 Kč Domovu seniorů Prostějov, příspěvkové organizaci, Nerudova 1666/70, Prostějov, IČO 711 

97 699 

- na realizaci kulturních akcí pro klienty Domova seniorů Prostějov, příspěvkové organizace – společenský 

večírek pro klienty (honorář za hudbu), koncert ke dni matek (vystoupení hudební skupiny), hudební produkce 

– Vítání léta, pořad na vítání podzimu (hudební produkce), předvánoční večírek pro klienty (honorář za hudbu), 

Veselé Vánoce s koledou (7. dechová hudba Šternberanka); 

- 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 8.000 Kč Středisku sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci, Na Vozovce 622/26, Olomouc, 

IČO 750 04 437 

- na činnost Poradny pro rodinu Prostějov – materiál, energie; 

- 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 12.000 Kč Poradně při finanční tísni, o.p.s., Hvězdova 1594/19, Praha 4, IČO 281 86 869 

- na bezplatné poradenství zadluženým a předluženým – výjezdní poradna Prostějov (mzda poradce); 

- 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 12.000 Kč Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci, z.s., Mečová 368/5, Brno, IČO 228 32 793 

- na projekt „Obrana spotřebitele v Prostějově“ – provoz osobní bezplatné poradny – odměny odborných 

právních poradců (dohody o provedení práce), tisk informativních letáčků se spotřebitelskou tématikou, 

kancelářské potřeby, odborná literatura; 

- 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 20.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Vídeňská 225/3, Brno, IČO 605 57 621 

- na Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově – provozní náklady – materiálové náklady (zdravotní 

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 (mzdy, dohody o 

provedení práce, dohody 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 

 

8. ve výši 20.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 
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- na Sociální rehabilitaci Cesta – materiálové náklady, zákonný účetní audit, softwarové služby a služby 

Arcidiecézní charity Olomouc; 

- 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 30.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

- na pečovatelskou službu – spotřeba pohonných hmot (benzín, LPG); 

- 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 50.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 

- na Domov Daliborka – odlehčovací služby – spotřeba elektřiny, spotřeba vody, školení; 

- 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 20.000 Kč Žebříku, z. s., Raisova 1159, Prostějov, IČO 270 19 896 

- na Integrační aktivity pro cizince – nájemné, účetní služby, kancelářský materiál včetně tonerů, pojistné, 

internet, materiál (tvořivé dílny, kulinářské podvečery, odměny dětem); 

- 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 30.000 Kč Žebříku, z. s., Raisova 1159, Prostějov, IČO 270 19 896 

- na projekt „Pro zdravou rodinu“ – kancelářské potřeby, nájemné, ekonomické služby (účetní a mzdová 

agenda), jiné služby (lektoři pro cílovou skupinu, pojištění prostor, bankovní poplatky); 

- 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 

 

13. ve výši 30.000 Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenskému centru Prostějov, p.s., 

Svatoplukova 2598/15, Prostějov, IČO 440 53 924 

- na rozšiřování a zkvalitňování služeb pro osoby se sluchovým postižením – nájemné včetně služeb, telefon, 

internet, kancelářské a hygienické potřeby, kreativní materiál na sociálně aktivizační služby, kurz znakového 

jazyka pro pokročilé, odborná školení; 

- 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 

 

14. ve výši 20.000 Kč TyfloCentru Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294 

- na podporu činnosti Regionálního střediska v Prostějově – nájem, služby, energie, telefon, internet, poštovné, 

kopírování, tisk, cestovné, materiál do kurzů pro klienty, kancelářské potřeby, spotřební materiál, opravy a 

údržba, vzdělávací kurzy (povinné vzdělávání sociálních pracovníků), supervize, odměna lektorovi zvukové 

střelby pro osoby se zrakovým postižením; 

- 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 

 

15. ve výši 6.000 Kč TyfloCentru Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294 

- na kurzy německého jazyka pro osoby se zrakovým postižením – odměna lektorovi německého jazyka; 

- 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 

 

16. ve výši 36.000 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku, 

Krakovská 1695/21, Praha, IČO 653 99 447 

- na sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením realizované v rámci Oblastní odbočky 

Prostějov – drobný materiál, čistící a hygienické prostředky, psací potřeby, toner, ekonomické a ostatní služby, 

telefonní poplatky, internet, poštovné, nájem včetně služeb; 

- 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 

 

17. ve výši 10.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., Strakonická 98, Praha 5, IČO 004 07 933 

- na SOS Kompas Prostějov – Asistované kontakty a předávání dětí – mzdové náklady pro pracovníky 

zajišťující asistenci, pohonné hmoty; 
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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 

 

18. ve výši 15.000 Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring 

„Sedmikráska“, z. s., Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 644 39 178 

- na Poradenské centrum „SEDMIKRÁSKA“ POMOC LIDEM S CELIAKIÍ – nájemné, telefon, internet, 

poštovné, kancelářské potřeby, provoz webových stránek, přednášky, osvěta veřejnosti, Květnové setkání celiaků 

Praha; 

- 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 

 

19. ve výši 10.000 Kč Klubu stomiků Prostějov, z.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČO 479 21 447 

- na celoroční činnost spolku – pronájem prostor na členské schůze, kancelářské potřeby, propagační materiál, 

správa a provoz webových stránek, poštovné, příspěvek na dopravu autobusem na rehabilitační zájezd; 

- 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 

 

20. ve výši 12.000 Kč spolku YMCA SKAUT, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859 

- na celoroční činnost a obnovu materiálně technické základny (MTZ) – 11. oddíl Patroni lesa Prostějov – úhrada 

nájemného, obnova MTZ (lezecké a sportovní vybavení), spotřební materiál (drobný materiál na činnost), 

oddílová trička; 

- 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 

 

21. ve výši 10.000 Kč Centru pro rodinu Prostějov z.s., Filipcovo nám. 20/4, Prostějov, IČO 228 44 597 

- na projekt „Rodina – tam vše začíná“ – nájemné, lektorné, mzdy; 

- 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 

 

22. ve výši 16.000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubu Radost, Barákova 

2715/23, Prostějov, IČO 479 22 281 

- na provozní výdaje Klubu Radost – poplatky do střešní organizace, internetové připojení a telefonní hovory, 

kancelářské potřeby včetně náplní do tiskáren, kopírování, poštovné a poštovní známky, nájmy sálů Národního 

domu v Prostějově; 

- 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 

 

23. ve výši 3.000 Kč spolku Jdeme Autistům Naproti z.s., Žilinská 198/26a, Olomouc, IČO 270 41 972 

- na projekt „Raná péče pomáhá a doprovází“ – cestovné, spotřební materiál, školení a semináře; 

- 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 

 

24. ve výši 20.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov,    

IČO 253 42 924 

- na podporu činnosti v ergoterapii handicapovaných žáků – materiál k podpoře handicapovaných žáků (hlína, 

glazury, pomůcky k modelování a glazování, pedig, šéna, pomůcky k pletení – dna, doplňky, polymerová hmota, 

formy, stuhy, korálky, vlna k plstění, pomůcky k plstění, ostatní drobný materiál k ergoterapii, enkaustická 

sada); 

- 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 

 

25. ve výši 35.000 Kč Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 736 34 671 

- na zajištění provozu v Hospici na Svatém Kopečku – provozní náklady (elektřina, plyn); 

- 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 

 

26. ve výši 14.000 Kč Prostějovským vozíčkářům, spolku, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748 

- na celoroční pravidelnou činnost spolku s doplňkovými aktivitami – jednodenní zájezd (doprava – ZOO Zlín, 

Zámek Lešná, Luhačovice), provozní náklady, nájem včetně energií a služeb; 
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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 

 

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

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem  

1. Domovem pro seniory Jesenec, příspěvkovou organizací, Jesenec č.p. 1, Jesenec, IČO  711 97 702; 

2. Domovem pro seniory Soběsuky, příspěvkovou organizací, Soběsuky 95, Plumlov, IČO 709 39 284; 

3. Domovem seniorů Prostějov, příspěvkovou organizací, Nerudova 1666/70, Prostějov, IČO 711 97 699; 

4. Střediskem sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizací, Na Vozovce 622/26, Olomouc, IČO 

750 04 437; 

5. Poradnou při finanční tísni, o.p.s., Hvězdova 1594/19, Praha 4, IČO 281 86 869; 

6. Sdružením obrany spotřebitelů – Asociací, z.s., Mečová 368/5, Brno, IČO 228 32 793; 

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

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

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

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

11. Žebříkem, z. s., Raisova 1159, Prostějov, IČO 270 19 896; 

12. Žebříkem, z. s., Raisova 1159, Prostějov, IČO 270 19 896; 

13. Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenským centrem Prostějov, p.s., 

Svatoplukova 2598/15, Prostějov, IČO 440 53 924; 

14. TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294; 

15. TyfloCentrem Olomouc, o.p.s., I. P. Pavlova 184/69, Olomouc, IČO 258 62 294; 

16. Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaným spolkem, 

Krakovská 1695/21, Praha, IČO 653 99 447; 

17. SOS dětskými vesničkami, z.s., Strakonická 98, Praha 5, IČO 004 07 933; 

18. Sdružením rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring 

„Sedmikráska“, z. s., Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 644 39 178; 

19. Klubem stomiků Prostějov, z.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČO 479 21 447; 

20. spolkem YMCA SKAUT, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859; 

21. Centrem pro rodinu Prostějov z.s., Filipcovo nám. 20/4, Prostějov, IČO 228 44 597; 

22. Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubem Radost, Barákova 2715/23, 

Prostějov, IČO 479 22 281; 

23. spolkem Jdeme Autistům Naproti z.s., Žilinská 198/26a, Olomouc, IČO 270 41 972; 

24. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924; 

25. Hospicem na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 736 34 671; 

26. Prostějovskými vozíčkáři, spolkem, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 266 78 748 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4350 5339   0210000210100 50.000 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Domov pro seniory Jesenec 

– volnočasové aktivity pro uživatele a provoz Domova; Domov pro seniory Soběsuky – volnočasové aktivity a 

akce pro uživatele Domova; Domov seniorů Prostějov – kulturní akce pro klienty Domova) 

0021 4339 5339   0210000210100 8.000 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Středisko sociální prevence 

Olomouc – Poradna pro rodinu Prostějov) 

0021 4399 5221   0210000210100 12.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

(Poradna při finanční tísni – bezplatné poradenství zadluženým a předluženým) 

0021 4399 5222   0210000210100 12.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace – Obrana 

spotřebitele v Prostějově) 

0021 4378 5221   0210000210100 20.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

(Společnost Podané ruce – Terénní programy pro děti a mládež) 

 

0021 4344 5223   0210000210100 20.000 
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zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita Prostějov – 

Sociální rehabilitace Cesta) 

0021 4351 5223   0210000210100 30.000 

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

pečovatelská služba) 

0021 4359 5223   0210000210100 50.000 

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

Domov Daliborka – odlehčovací služby) 

0021 4342 5222   0210000210100 50.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Žebřík – Integrační aktivity pro cizince; Žebřík – 

Pro zdravou rodinu) 

0021 4379 5222   0210000210100 40.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR – 

Poradenské centrum Prostějov; Klub stomiků Prostějov – činnost spolku) 

0021 4379 5221   0210000210100 26.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

(TyfloCentrum Olomouc – Regionální středisko v Prostějově; TyfloCentrum Olomouc – kurz německého 

jazyka) 

0021 4339 5222   0210000210100 12.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (YMCA SKAUT – celoroční činnost) 

0021 4379 5222  1 0210000000000 67.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (SONS ČR – Oblastní odbočka Prostějov; Sdružení 

„Sedmikráska“ – Poradenské centrum „SEDMIKRÁSKA“ POMOC LIDEM S CELIAKIÍ; Asociace 

rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – činnost Klubu Radost) 

0021 4339 5222  1 0210000000000 20.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (SOS dětské vesničky – asistované kontakty a 

předávání dětí; Centrum pro rodinu Prostějov – Rodina – tam vše začíná) 

0021 4371 5222  1 0210000000000 3.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Jdeme Autistům Naproti – Raná péče pomáhá a 

doprovází) 

0021 3124 5222  1 0210000000000 20.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (JISTOTA – ergoterapie handicapovaných žáků) 

0021 3525 5223  1 0210000000000 35.000 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Hospic na Svatém 

Kopečku – zajištění provozu v Hospici na Svatém Kopečku) 

0021 4379 5222  1 0210000000000 14.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Prostějovští vozíčkáři – činnost spolku 

s doplňkovými aktivitami) 

2. snižuje rozpočet výdajů a stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4339 5909   0210000210100 330.000 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – Komise sociální a zdravotní 

0070  8115  1 0700000000000 159.000 

snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

IV.  n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 ve výši 50.000 Kč DIAKONII DUBÁ z.s., Dlouhá 

87/103, Dubá, IČO 265 91 511 na Centrum sociální rehabilitace (podpora hlavní činnosti pobytové služby 

sociální rehabilitace) – vzdělávání pracovníků přímé péče, mzda pracovníka přímé péče (1 kalendářní měsíc 

včetně odvodů), telefony, energie (plyn na vytápění a ohřev vody); 

- důvod: poskytnutí dotace nebylo schváleno dostatečným počtem hlasů členů rady města. 

 

K bodu  5.2 Dotace 2019 – oblast sociální (jednorázová akce) 

Schváleno usnesení č. 9279: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70 

– Finanční 
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1. ve výši 4.000 Kč spolku YMCA SKAUT, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859 

- na Letní tábor 11. oddílu Patroni lesa – Alenka v říši divů – nákup potravin, spotřební materiál, vstupné do 

kulturní/přírodní památky, na koupaliště, doprava materiálu a osob, jízdné; 

- 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 20.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017 

- na akci pro rodiny – 20 let Mateřského centra Cipísek – pronájem přednáškového sálu v Národním domě, 

kancelářské potřeby, videodokumentace, střih, veřejná projekce – lampionový průvod, pronájem dětského 

dopravního centra, odměny pro děti; 

- 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 15.000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 

479 21 293 

- na podporu kreativních činností uživatelů pobytových sociálních služeb v tvořivé dílně – nákup materiálu (vlna, 

příze, výtvarný kreativní materiál); 

- 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 10.000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 

479 21 293 

- na taneční kostýmy pro taneční skupinu Křepelky (uživatelky služby Domov se zvláštním režimem pro osoby  

s duševním onemocněním); 

- 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 15.000 Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 

479 21 293 

- na zakoupení pomůcek pro zahradní terapii – vyvýšené záhony, pomůcky na zahradničení; 

- 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. spolkem YMCA SKAUT, Na Řádku 307/21, Břeclav, IČO 265 32 859; 

2. Mateřským centrem Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017; 

3. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 479 

21 293; 

4. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 479 

21 293; 

5. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 2924/86, Prostějov, IČO 479 

21 293 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4339 5222  1 0210000000000 24.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (YMCA SKAUT – letní tábor; Mateřské centrum 

Prostějov – akce pro rodiny – 20 let Mateřského centra Cipísek) 

0021 4379 5339  1 0210000000000 30.000 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb 

Prostějov – kreativní činnosti; Centrum sociálních služeb Prostějov – pomůcky pro zahradní terapii) 

0021 4357 5339  1 0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5339 – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Centrum sociálních služeb 

Prostějov – taneční kostýmy pro skupinu Křepelky) 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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0070  8115  1 0700000000000 64.000 

snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  5.3 Dotace 2019 – oblast zdravotní (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 9280: 

Rada města Prostějova  

I.  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 fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70 

– finanční ve výši 50.000 Kč ústavu Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 301/20, Olomouc, IČO 048 71 

243 

- na mobilní specializovanou paliativní péči pro děti a dospělé – mzdové prostředky dospělého lékařského týmu, 

mzdové prostředky dospělého sesterského týmu; 

- 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 ústavem Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 301/20, 

Olomouc, IČO 048 71 243 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 3519 5221  1 0210000000000 50.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 

(Nejste sami – mobilní hospic – mobilní specializovaná paliativní péče) 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 50.000 

snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

II.  s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70 

– finanční 

 

1. ve výši 10.000 Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 3, Vápenice 2985/3, Prostějov, IČO 005 99 

212 

- na poskytování a nácvik první pomoci – zdravotnický materiál, zdravotnické potřeby, materiál pro realistické 

znázorňování poranění; 

- 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 15.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924 

- na projekt Prevence zdraví – rehabilitace ve Výšovicích; 

- 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 15.000 Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924 

- na terapie a dopravu na terapie pro handicapované žáky školy – hiporehabilitace a doprava na 

hiporehabilitaci, solná jeskyně, canisterapie; 

- 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 10.000 Kč spolku ONKO DIANA PROSTĚJOV, z.s., Dolní 3779/26, Prostějov, IČO 061 78 596 

- na rekondiční pobyty onkologicky nemocných členek spolku – Lázně Luhačovice (doprava), Lázně Bludov 

(doprava); 
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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 

 

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

Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem  

1. Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 3, Vápenice 2985/3, Prostějov, IČO 005 99 212; 

2. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924; 

3. Střední školou, základní školou a mateřskou školou JISTOTA, o.p.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 

253 42 924; 

4. spolkem ONKO DIANA PROSTĚJOV, z.s., Dolní 3779/26, Prostějov, IČO 061 78 596 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 3122 5333  1 0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5333 – neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a 

obcemi (Střední zdravotnická škola – poskytování a nácvik první pomoci) 

0021 3124 5222  1 0210000000000 30.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (JISTOTA – rehabilitace handicapovaných dětí ve 

Výšovicích; JISTOTA – terapie pro handicapované žáky) 

0021 4379 5222  1 0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (ONKO DIANA PROSTĚJOV – rekondiční pobyty 

pro onkologicky nemocné členky spolku) 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 50.000 

snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  6.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků 

Schváleno usnesení č. 9281: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

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

přestupků na dobu neurčitou mezi městem Prostějov a 

1. městem Kostelec na Hané, 

2. obcemi – Alojzov, Bedihošť, Buková, Držovice, Dřevnovice, Hrdibořice, Hrubčice, Klenovice na Hané, 

Laškov, Niva, Ondratice, Pěnčín, Přemyslovice, Slatinky, Vincencov, Zdětín. 

 

K bodu  7. 1 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost – žádosti do 50 tis. Kč) 

Schváleno usnesení č. 9282: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

 

1. ve výši 13.000,-- Kč Oddílu sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01  

Prostějov, IČO 226 11 037  

- na podporu činnosti (pronájmy, nákup sportovních potřeb, 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 

 

2. ve výši 50.000,-- Kč Oddílu orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01  

Prostějov, IČO 228 97 488 

- na podporu činnosti (pronájmy, tréninková soustředění, účast na závodech) 

- 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 

 

3. ve výši 30.000,-- Kč Oddílu šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 228 

97 496  

- na podporu činnosti (cestovné, startovné, rozhodčí, věcné ceny, nákup spotřebního materiálu a obnova hracích 

pomůcek, pronájmy, energie) 

- 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 25.000,-- Kč Hasičskému sportovnímu klubu ODL Prostějov z. s., Domamyslická 26/108, Domamyslice, 

796 04  Prostějov, IČO 068 94 071 

- na podporu činnosti (materiálně technické vybavení pro požární sport – přetlakový ventil, časomíra; věcné 

ceny, medaile a poháry) 

- 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 12.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, 

Domamyslice, 796 04  Prostějov, IČO 628 60 046  

- na podporu družstva mladých hasičů (ubytování při akcích mladých hasičů, startovné při soutěžích, materiálně 

technické vybavení pro požární sport, pitný režim při soutěžích)  

- 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 5 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. Oddílem sportu pro všechny Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 

226 11 037;  

2. Oddílem orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 

228 97 488; 

3. Oddílem šachů Sportovního klubu Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 228 97 496; 

4. Hasičským sportovním klubem ODL Prostějov z. s., Domamyslická 26/108, Domamyslice, 796 04  

Prostějov, IČO 068 94 071; 

5. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, Domamyslice, 796 04  

Prostějov, IČO 628 60 046. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 130.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 130.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  7. 2 Dotace 2019 – oblast sportu (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 9283: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova rok 2019 fondu rezerv a rozvoje 
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1. ve výši 50.000,-- Kč ART ECON – Střední škole, s. r. o., Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov,  

IČO 255 00 783  

- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (mzda správce hřiště, mzda – úklid hřiště, opravy a 

udržování hřiště, včetně materiálu, režijní náklady)  

- 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 50.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01 

Prostějov, IČO 253 48 418  

- na zajištění provozu školního hřiště pro veřejnost (odměny správci hřiště, údržba hřiště, opravy a nákup 

sportovního zařízení) 

- 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  25.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 206 

- na výměnu a doplnění materiálního vybavení cvičné horolezecké stěny (obnova opotřebovaných částí, lan, 

úvazků, chytů, lezeček a dopadových žíněnek)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

4. ve výši 30.000,-- Kč Horolezeckému oddílu Adrenalin Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3522/23, 796 01 Prostějov, 

IČO 227 33 655  

- na podporu činnosti (pronájem lezecké stěny, startovné, doprava a ubytování při závodech, výstroj, výzbroj) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

5. ve výši 35.000,-- Kč KČT, odboru Senior 2000 Prostějov, V. Škracha 1134/44, 796 01 Prostějov, IČO 751 37 

585  

- na podporu seniorských aktivit (doprava, vstupné) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

6. ve výši 40.000,-- Kč Klubu českých turistů Kosíř Prostějov, z. s., Husovo nám. 2277/55, 796 01 Prostějov,   

IČO 479 21 641 

- na pořádání turistických poznávacích akcí (doprava, ubytování) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

7. ve výši 35.000,-- Kč Klubu orientačního běhu Železárny Prostějov, z. s., Slovenská 2550/15, 796 01 Prostějov,  

IČO 441 60 186  

- na podporu činnosti (startovné, ubytování závodníků)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 
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8. ve výši 45.000,-- Kč Okresní radě Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, pobočnému 

spolku, sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov, IČO 709 44 172 

- na organizaci sportovních soutěží škol (nájemné, rozhodčí, ceny) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

9. ve výši 20.000,-- Kč Sportovnímu klubu plavání Taurus z. s., Pod Kosířem 260/5, 796 01 Prostějov,  

IČO 708 63 041   

- na podporu činnosti (pronájem bazénu, účast na závodech, nákup materiálu)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

10. ve výši 25.000,-- Kč Sportovnímu klubu policie Moravan Prostějov, z. s., Újezd 1658/12, 796 01 Prostějov,  

IČO 479 21 463  

- na pořádání turnajů pro policisty (pronájmy, ceny, upomínkové předměty) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

11. ve výši 43.000,-- Kč Vrahovické dračí jednotce, z. s., Josefa Hory 525/15, Vrahovice, 798 11 Prostějov,  

IČO 024 11 415   

- na podporu činnosti (startovné, správa a údržba dračí lodě)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

12. ve výši 5.000,-- Kč Mgr. Veronice Petrželové Bašné, Na Výsluní 569, 798 12 Kralice na Hané, IČO 887 97 031  

- na podporu tanečního kroužku zumby pro děti (nájemné, startovné, kostýmy na soutěže) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

13. ve výši 45.000,-- Kč Dušanu Běhalovi, Wichterlova 11, 796 04 Prostějov, IČO 468 92 931 

- na zajištění provozu tenisových kurtů (nákup antuky, sítí, kartáčů, hadice a další drobný materiál, nájemné, 

nátěry, barvy, oprava plotů, oprava sociálního zařízení)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

14. ve výši 12.000,-- Kč Ing. Bohdanu Kousalovi, ….. 

- na podporu činnosti hádankářského kroužku HANÁCI (doprava na přebory, ubytování při přeborech, 

odborná literatura, slovníky, ceny, odborný hádankářský seminář) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2019 

- dotace bude poskytnuta jednorázově v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena na 

úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 

 

15. ve výši 10.000,-- Kč Mgr. Petře Čehovské, …..  

- na podporu činnosti posádky dračích lodí „Najády“ (startovné) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

16. ve výši 10.000,-- Kč Tomáši Michálkovi, …..  

- na účast na akrobatických plachtařských soutěžích (cestovné, startovné, úhrada výcviku, zapůjčení letadla) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 2019 

- dotace bude poskytnuta jednorázově v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena na 

úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019 

 

17. ve výši 20.000,-- Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějov, z. s., Česká 813/15, 796 01  Prostějov, 

IČO 004 35 937 

- na podporu činnosti amatérských soutěží v malé kopané (odměna rozhodčím a delegátům, cestovné, sportovní 

materiál a ostatní materiál) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

18. ve výši 15.000,-- Kč Klubu turistiky a sportu, z. s., Mlýnská 916/8, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 490  

- na podporu činnosti lyžařské školy pro děti (doprava, rozlišovací vesty, ceny a odměny, režijní náklady na 

činnost, doškolení instruktorů, pronájem klubovny)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

19. ve výši 11.000,-- Kč Prostějovským vozíčkářům, spolku, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČO 266 78 

748  

- na sportovní aktivity tělesně postižených (pronájmy) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

20. ve výši 15.000,-- Kč Sportovnímu týmu Kola Koblížek, z. s., Za Kosteleckou 5134, 796 01 Prostějov,  

IČO 063 85 192  

- na podporu činnosti (startovné) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

21. ve výši 10.000,-- Kč Rebelkám Prostějov z. s., Nerudova 557/6, 796 01 Prostějov, IČO 059 76 944 

- na podporu činnosti spolku dračích lodí (startovné) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

22. ve výši 50.000,-- Kč Klubu biatlonu Prostějov p. s., č. p. 23, 798 21 Čehovice, IČO 440 53 436  

- na podporu činnosti (ceny, startovné, ubytování, cestovné, doprava na závody, spotřební a sportovní materiál)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 22 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí 
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dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti 

smlouvy) 

1. ART ECON – Střední školou, s. r. o., Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov, IČO 255 00 783; 

2. Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01  Prostějov, IČO 

253 48 418; 

3. Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 206; 

4. Horolezeckým oddílem Adrenalin Prostějov, z. s., sídl. Svobody 3522/23, 796 01  Prostějov, IČO 227 

33 655; 

5. KČT, odborem Senior 2000 Prostějov, V. Škracha 1134/44, 796 01 Prostějov, IČO 751 37 585; 

6. Klubem českých turistů Kosíř Prostějov, z. s., Husovo nám. 2277/55, 796 01 Prostějov, IČO 479 21 

641;  

7. Klubem orientačního běhu Železárny Prostějov, z. s., Slovenská 2550/15, 796 01 Prostějov, IČO 441 60 

186; 

8. Okresní radou Asociace školních sportovních klubů České republiky Prostějov, pobočným spolkem, 

sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov, IČO 709 44 172; 

9. Sportovním klubem plavání Taurus z. s., Pod Kosířem 260/5, 796 01 Prostějov, IČO 708 63 041;  

10. Sportovním klubem policie Moravan Prostějov, z. s., Újezd 1658/12, 796 01 Prostějov, IČO 479 21 

463; 

11. Vrahovickou dračí jednotkou, z. s., Josefa Hory 525/15, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČO 024 11 

415; 

12. Mgr. Veronikou Petrželovou Bašnou, Na Výsluní 569, 798 12 Kralice na Hané, IČO 887 97 031; 

13. Dušanem Běhalem, Wichterlova 11, 796 04 Prostějov, IČO 468 92 931; 

14. Ing. Bohdanem Kousalem, …..; 

15. Mgr. Petrou Čehovskou, …..;  

16. Tomášem Michálkem, …..; 

17. Okresním sdružením České unie sportu Prostějov, z. s., Česká 813/15, 796 01 Prostějov, IČO 004 35 

937; 

18. Klubem turistiky a sportu, z. s., Mlýnská 916/8, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 490; 

19. Prostějovskými vozíčkáři, spolkem, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov, IČO 266 78 748; 

20. Sportovním týmem Kola Koblížek, z. s., Za Kosteleckou 5134, 796 01 Prostějov, IČO 063 85 192. 

21. Rebelkami Prostějov z. s., Nerudova 557/6, 796 01 Prostějov, IČO 059 76 944; 

22. Klubem biatlonu Prostějov p. s., č. p. 23, 798 21 Čehovice, IČO 440 53 436.  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5493  1 0200000000000 32.000 

 (zvýšení položky 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám)  

 0000000020 003419 5212  1 0200000000000 50.000 

 (zvýšení položky 5212 – Dušan Běhal - zajištění provozu tenisových kurtů, Mgr. Veronika Petrželová Bašná – 

činnost tanečního kroužku) 

 0000000020 003419 5213  1 0200000000000 100.000 

 (zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o – provoz školního hřiště pro 

veřejnost; ART ECON – Střední škola, s. r. o. – provoz školního hřiště pro veřejnost) 

 0000000020 003419 5339  1 0200000000000 25.000 

 (zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov - výměna a doplnění materiálního vybavení 

cvičné horolezecké stěny) 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 394.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)  

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 601.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje 

 

1. ve výši  10.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 163 67 863 
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- na podporu činnosti (doprava na soutěže, startovné na soutěže, opravy a údržba areálu loděnice)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

2. ve výši 40.000,-- Kč SK HFP Prostějov z. s., Dr. Horáka 1286/2, 796 01 Prostějov, IČO 075 22 991  

- na podporu činnosti dětské házené (nájemné, dresy a sportovní vybavení, materiálně technické vybavení – 

tréninkové potřeby, doprava) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

3. ve výši 125.000,-- Kč Hané Prostějov z. s., Olomoucká 4101/104, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 538  

- na podporu činnosti fotbalového klubu (pronájem sportovišť, startovné, cestovné, nákup materiálního 

vybavení, ubytování dětí na soustředění) 

- 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 80.000,-- Kč DZP Haná Prostějov, z. s., sídliště Svobody 3554/55, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 503 

- na podporu činnosti dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu, startovné, doprava na soutěže) 

- 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 50.000,-- Kč Vodáckému klubu 109, Prostějov, pobočnému spolku SVoČR, Kravařova 123/1,  

796 01 Prostějov, IČO 657 62 274  

- na podporu činnosti (cestovné, startovné) 

- 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 30.000,-- Kč Just Light – tanečnímu a talentovému studiu, spolku, Bedihošťská 332, 798 12 Kralice  

na Hané, IČO 053 30 165 

- na podporu činnosti (pronájmy, energie, spotřební materiál na údržbu areálu, startovné, doprava na soutěže) 

- 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 6 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

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

dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti 

smlouvy) 

1. JACHT KLUBEM Prostějov, spolkem, Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 163 67 863; 

2. SK HFP Prostějov z. s., Dr. Horáka 1286/2, 796 01 Prostějov, IČO 075 22 991;  

3. Hanou Prostějov z. s., Olomoucká 4101/104, 796 01  Prostějov, IČO 060 59 538. 

4. DZP Haná Prostějov, z. s., sídliště Svobody 3554/55, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 503;  

5. Vodáckým klubem 109, Prostějov, pobočným spolkem SVoČR, Kravařova 123/1, 796 01 Prostějov, 

IČO 657 62 274; 

6. Just Light – tanečním a talentovým studiem, spolkem, Bedihošťská 332, 798 12 Kralice na Hané, IČO 

053 30 165. 
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c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 335.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 335.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  7. 3 Dotace 2019 – oblast sportu (jednorázové akce – TJ, hasiči) 

Schváleno usnesení č. 9284: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

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

 

1. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01  Prostějov, 

IČO 628 59 781  

- na soustředění a závody dorostu okresu Prostějov (pronájmy; materiálně technické zabezpečení soustředění  

a závodů – dovoz překážek, časomíra; strava a pitný režim rozhodčích a závodníků; poháry, medaile, ceny) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

2. ve výši 15.000,-- Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Krasice, Západní 123/70, Krasice, 796 04  

Prostějov, IČO 628 60 372; 

- na 13. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku (poháry, medaile, ceny; spotřební materiál; ozvučení; 

doprava)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

3. ve výši 25.000,-- Kč TJ OP Prostějov, Kostelecká 3113/47, 796 01  Prostějov, IČO 005 47 409  

- na účast členů tělocvičné jednoty na XVI. světové gymnaestrádě (akreditace, ubytování, doprava, cvičební 

oblečení)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 3 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

smlouvy, identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, 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. SH ČMS – Okresním sdružením hasičů Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01  Prostějov, IČO 628 59 

781; 

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

60 372; 

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

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 50.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje stav rezerv města 
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 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 50.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  7. 4 Dotace 2019 – oblast sportu (jednorázové akce) 

Schváleno usnesení č. 9285: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje 

 

1. ve výši 30.000,-- Kč ČERVENÝM BARETŮM, z. s., Anenská 482, 796 07 Držovice, IČO 013 85 739  

- na organizaci 7. ročníku pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“ (moderování, ozvučení, hudební a 

videoprodukce akce, video a fotodokumentace, účastnické listy, propagace, vlajky, banery, plakáty, doprovodný 

kulturní hudební program) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

2. ve výši 50.000,-- Kč Českému tenisovému svazu vozíčkářů, z. s., Svatopluka Čecha 1607/40, Královo pole,  

612 00 Brno, IČO 638 31 180  

- na uspořádání mezinárodního turnaje v tenise na vozíku v Prostějově VINCI Wheelchair Czech Open 2019 

(ubytování, strava) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

3. ve výši 10.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově, 

Komenského 17, 796 01  Prostějov, IČO 440 53 916  

- na realizaci plavecké soutěže „O pohár CMG“ (pronájem bazénu, poháry, diplomy, pozvánky, přihlášky, 

výsledkové listiny, drobné odměny pro vítězná družstva, propagace) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

4. ve výši 20.000,-- Kč Jiřímu Procházkovi, Petrské nám. 2163/3, 796 01, Prostějov, IČO 058 88 158 

- na účast na Mistrovství světa v kulturistice a ve fitness - Bahamy (letenka, ubytování, startovné) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

5. ve výši 10.000,-- Kč Mgr. Františku Kocourkovi, …..   

- na účast na soutěžích neslyšících sportovců v běžeckém lyžování a v cyklistice (sportovní materiál pro běžecké 

lyžování a cyklistiku) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

6. ve výši 10.000,-- Kč Mgr. Lukáši Tylovi, …..   

- na částečnou úhradu letenky na Mistrovství světa ve Spartan Race v USA 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

7. ve výši 10.000,-- Kč SNOWFOX s. r. o., tř. Míru 141/8, Neředín, 779 00 Olomouc, IČO 066 22 267 
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- na výuku lyžování dětí z MŠ a ZŠ v lyžařské škole (skipasy, doprava) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 7 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. ČERVENÝMI BARETY, z. s., Anenská 482, 796 07 Držovice, IČO 013 85 739; 

2. Českým tenisovým svazem vozíčkářů, z., s., Svatopluka Čecha 1607/40, Královo pole, 612 00 Brno, 

IČO 638 31 180; 

3. Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově, Komenského 17, 

796 01 Prostějov, IČO 440 53 916; 

4. Jiřím Procházkou, Petrské nám. 2163/3, 796 01, Prostějov, IČO 058 88 158; 

5. Mgr. Františkem Kocourkem, …..; 

6. Mgr. Lukášem Tylem, …..; 

7. SNOWFOX s. r. o., tř. Míru 141/8, Neředín, 779 00 Olomouc, IČO 066 22 267. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5493  1 0200000000000 20.000 

 (zvýšení položky 5493 – Mgr. František Kocourek - účast na soutěžích neslyšících sportovců v běžeckém 

lyžování a v cyklistice; Mgr. Lukáš Tyl - částečnou úhradu letenky na Mistrovství světa ve Spartan Race 

v USA)  

 0000000020 003419 5212  1 0200000000000 20.000 

 (zvýšení položky 5212 – Jiří Procházka - účast na Mistrovství světa v kulturistice a ve fitness - Bahamy) 

 0000000020 003419 5213  1 0200000000000 10.000 

 (zvýšení položky 5213 – SNOWFOX s. r. o. – výuka lyžování dětí z MŠ a ZŠ v lyžařské škole) 

 0000000020 003419 5223  1 0200000000000 10.000 

 (zvýšení položky 5223 – Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově – 

plavecká soutěž „O pohár CMG“) 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 80.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)  

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 140.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje 

 

1. ve výši  40.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 507/4, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 634 71 604  

- na pořádání XV. ročníku MČR neregistrovaných hráčů v tenisu v Prostějově (nájemné, provoz sportovišť, 

technické zabezpečení, služby pro mistrovství, materiální vybavení)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

2. ve výši 40.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, 796 01  Prostějov, IČO 479 20 866  

- na pořádání Velké ceny města Prostějova (zajištění a organizace závodu, ceny) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

3. ve výši 30.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 155 27 395  

- na pořádání MČR v dráhových disciplínách mužů a mládeže (rozhodčí, doprava spojená s realizací akce, 

zdravotní zajištění, pořadatelská služba, propagace, materiální zajištění) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

4. ve výši 40.000,-- Kč KRASO-bruslení PROSTĚJOV z. s., Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433  

- na pořádání soutěže „Velká cena města Prostějova v krasobruslení“ (nájem ledové plochy, odměna, doprava  

a ubytování rozhodčích) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

5. ve výši 20.000,-- Kč Prostějov – C 1885, spol. s r. o., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 634 68 191  

- na pořádání dvoudenních cyklistických závodů mužů, žen a mládeže GP Czech Cycling Federation a Velká 

cena Olomouckého kraje MČR (doprava, cestovné, ubytování a stravné pro účastníky závodů, příprava 

sportovního areálu, registrace mezinárodní soutěže, propagace, ceny, náklady na rozhodčí, materiálně technické 

zabezpečení akce, lékařské zabezpečení) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

6. ve výši 80.000,-- Kč Ricardo–Racing teamu z. s., Drozdovice 1199/33, 796 01 Prostějov, IČO 687 28 395  

- na pořádání 20. ročníku mezinárodního závodu v dráhové cyklistice Grand Prix Prostějov 2019 – Memoriál 

Otmara Malečka (doprava, cestovné, ubytování a stravné pro účastníky závodu, příprava sportovního areálu, 

materiálně technické zabezpečení akce, lékařské zajištění, pronájem, registrace mezinárodní soutěže, propagace, 

ceny, náklady na rozhodčí) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

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

a příjemcem (u jednotlivých 6 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

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

dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti 

smlouvy) 

1. AT Production s. r. o., Úvoz 507/4, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 634 71 604;  

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

3. SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 155 27 395;  

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

5. Prostějov – C 1885, spol. s r. o., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 634 68 191;  

6. Ricardo–Racing teamem z. s., Drozdovice 1199/33, 796 01 Prostějov, IČO 687 28 395.  

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5222  1 0200000000000 190.000 

 (zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003419 5213  1 0200000000000 60.000 

 (zvýšení položky 5213 – AT Production s. r. o. - XV. ročník MČR neregistrovaných hráčů v tenisu 

v Prostějově; Prostějov – C 1885, spol. s r. o. – pořádání dvoudenních cyklistických závodů mužů, žen a 

mládeže GP Czech Cycling Federation a Velká cena Olomouckého kraje MČR) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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 0000000070  8115  1 0700000000000 250.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

K bodu  7. 5 Dotace 2019 nedoporučená – oblast sportu (AKPR Prostějov, spolek) 

Schváleno usnesení č. 9286: 

Rada města Prostějova  

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 ve výši 20.000,-- Kč AKPR Prostějov, spolku, 

Českobratrská 2579/13, 796 01 Prostějov, IČO 266 56 981 na vystoupení dětí pro rodiče a sportovní odpoledne 

(pronájem sportovišť, ceny, občerstvení), 

- důvod: poskytnutí dotace nebylo schváleno dostatečným počtem hlasů členů rady města. 

 

K bodu  7. 6 Dotace 2019 – oblast vzdělávání (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 9287: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků komise školské a fondu rezerv 

a rozvoje 

1. ve výši 13.000,-- Kč Svazu letců generála Zdeňka Škarvady Prostějov z. s., Václava Špály 3986/4, 796 04  

Prostějov, IČO 044 21 094 

- na pořádání akcí Den dětí, Zavírání nebe, Modelářská soutěž (palivo pro vyhlídkové lety; sladká odměna pro 

účastníky letu;  diplomy, věcné odměny, ceny) 

- 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 8.000,-- Kč Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z. s., Vápenice 2986/1, 796 

01  Prostějov, IČO 441 60 101 

- na podporu tvorby žáků pro prezentaci 100. výročí založení školy (tvorba oděvních kolekcí – materiál, drobná 

příprava, doplňky; materiál na multimediální a výtvarné projekty; účast na soutěžích – startovné, 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 

 

3. ve výši 50.000,-- Kč Střední škole designu a módy, Prostějov, Vápenice 2986/1,796 62 Prostějov, IČO47922 061 

- na 100 let výročí školy (moderování; videoprojekce; osvětlení; tisk prací žáků – katalogy; plakáty a výlep 

plakátů; reklamní předměty)  

- 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 30.000,-- Kč Junáku - českému skautu, středisku Járy Kaštyla Prostějov, z. s., Sokolská 2307/30, 796 01  

Prostějov, IČO 657 62  959 

- na rekonstrukci kuchyňky ve skautské klubovně (kuchyňská linka – dodávka a montáž; podlahová krytina – 

lino, lamino; oprava zdiva – dodávka a montáž; sanační nátěr; penetrace; nákup materiálu – štětce, válečky, 

krycí fólie)  

- 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 30.000,-- Kč Mgr. Ivě Ficové, Rejskova 3084/43, 796 01  Prostějov, IČO 718 51 216 

- na přípravu dětí do 1. třídy a vzdělávání pedagogů (workshopy pro rodiče a děti – Motoráček; spotřební 

materiál; organizování školení – odměny lektorů)  

- 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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6. ve výši 40.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 2985/3, 796 01  Prostějov, IČO 005 99 212 

- na vzdělávání seniorů (kancelářské potřeby pro přípravu studijních a pracovních materiálů; lektorné; 

zdravotnický materiál; úhrada provozních nákladů)  

- 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 6 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

smlouvy, identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, 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. Svazem letců generála Zdeňka Škarvady Prostějov z. s., Václava Špály 3986/4, 796 04  Prostějov, IČO 

044 21 094; 

2. Klubem přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z. s., Vápenice 2986/1, 796 01  

Prostějov, IČO 441 60 101; 

3. Střední školou designu a módy, Prostějov, z. s., Vápenice 2986/1, 796 62  Prostějov, IČO 479 22 061; 

4. Junákem - českým skautem, střediskem Járy Kaštyla Prostějov, z. s., Sokolská 2307/30, 796 01  

Prostějov, IČO 657 62 959; 

5. Mgr. Ivou Ficovou, Rejskova 3084/43, 796 01  Prostějov, IČO 718 51 216; 

6. Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 2985/3, 796 01  Prostějov, IČO 005 99 212. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000020 003299 5339   0200000004100 90.000,-- 

(zvýšení položky 5339 – Střední škola designu a módy, Prostějov, z. s. - 100 let výročí školy; Střední 

zdravotnická škola, Prostějov - vzdělávání seniorů) 

0000000020 003299 5222   0200000004100 30.000,-- 

(zvýšení položky 5222 – Junák - český skaut, středisko Járy Kaštyla Prostějov, z. s. -  rekonstrukce 

kuchyňky ve skautské klubovně)  

0000000020 003299 5212   0200000004100 30.000,-- 

(zvýšení položky 5212 – Mgr. Iva Ficová – příprava dětí do 1. třídy a vzdělávání pedagogů) 

0000000020 003299 5222  1 0200000000000 21.000,-- 

(zvýšení položky 5222 – Svaz letců generála Zdeňka Škarvady Prostějov z. s. - Den dětí, Zavírání nebe, 

Modelářská soutěž; Klub přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z. s. - podpora tvorby 

žáků pro prezentaci 100. výročí založení školy) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003299 5909   0200000004100 150.000,-- 

 (snížení položky 5909 – komise školská) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 21.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

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 fondu rezerv a rozvoje ve výši 83.000,-- Kč 

Junáku - českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/27, 796 01  Prostějov, 

IČO 657 62  932 

- na zařízení a obnovu táborového vybavení tábora ve Skelné Huti a vybavení kuchyňky v klubovně na 

Šmeralově ulici v Prostějově (stanové plachty, konstrukce a podlahy; pronájem TOI TOI a cisterny s pitnou 

vodou; elektrická centrála; židle, stoly, varná deska a trouba; lékárnička)  

- 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 

 

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

a příjemcem Junákem - českým skautem, střediskem Děti přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/27, 

796 01  Prostějov, IČO 657 62  932 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003299 5222  1 0200000000000 83.000,-- 

 (zvýšení položky 5222 - Junák - český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z. s. – zařízení a obnova 

táborového vybavení tábora ve Skelné Huti a vybavení kuchyňky v klubovně na Šmeralově ulici v 

Prostějově) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 83.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  7. 7 Dotace 2019 – oblast vzdělávání (jednorázové akce) 

Schváleno usnesení č. 9288: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

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

1. ve výši 40.000,-- Kč Střední odborné škole Prostějov, nám. Edmunda Husserla 30/1,  796 01  Prostějov, IČO 

005 44 612 

- na akci Hanácká barman show (pronájem společenských prostor Národního domu, o. p. s.; občerstvení pro 

komisaře, soutěžící a pozvané hosty; propagace; moderování) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

2. ve výši 7.000,-- Kč Patchwork Prostějov, z. s., Jana Zrzavého 3999/7, 796 04  Prostějov, IČO 052 75 334 

- na pořádání 3. celorepublikového srazu patchorkářek (pronájem prostor; propagace akce; materiálně 

technické zabezpečení akce – tisk a kopírování materiálů, střihů, návodů a letáků; lektorné – workshopy) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

3. ve výši 5.000,-- Kč Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01  

Prostějov, IČO 253 48 418  

- na akci „Dobrodružství s němčinou“ (kancelářské potřeby – pracovní listy, diplomy; náklady na 

pořízení/půjčení prostředků na soutěžní disciplíny; odměny pro soutěžící – ceny a občerstvení; odměna 

organizátorovi – DPP pro pedagoga) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

4. ve výši 30 000,-- Kč GAUDEAMUS o. p. s., Kollárova 2602/3, 796 01  Prostějov, IČO 255 45 558  

- na akci Studentský Majáles 2019 (materiálně-technické zabezpečení akce, kulturní vystoupení) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

5. ve výši 10.000,-- Kč SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01  Prostějov, 

IČO 628 59 781  
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- na soutěž Požární ochrana očima dětí 2019 (ceny a diplomy) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

6. ve výši 7.000,-- Kč SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, 796 04  

Prostějov, IČO 628 60 046  

- na pořádání dětského (hasičského) dne na ukončení prázdnin (ceny do soutěží a tomboly; nákup cukrovinek  

do tomboly; hudební produkce; pronájem atrakcí pro děti) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

7. ve výši 40.000,-- Kč Střední škole automobilní Prostějov, s. r. o., Komenského 61/4, 796 01  Prostějov, IČO 634 

82 746 

- na kosmetickou a kadeřnickou soutěž (nájemné; poháry pro vítěze; odměny, oběd a občerstvení pro rozhodčí; 

občerstvení pro soutěžící; fotograf; odměny pro účastníky)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

8. ve výši 18.000,-- Kč Junáku - českému skautu, středisku Járy Kaštyla Prostějov, z. s., Sokolská 2307/30, 796 01  

Prostějov, IČO 657 62  959 

- na obnovu táborového vybavení (stan tee-pee; jídelní stůl s lavicemi; prkna na postele a podlážky; spojovací 

materiál – hřebíky, vruty)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

9. ve výši 25.000,-- Kč Mgr. Tomáši Jachníkovi, ….. 

- na akci Prostějovská Mateřinka 2019 (pronájem Městského divadla v Prostějově; propagace; kamerový 

záznam akce a výroba DVD; upomínkové předměty pro vystupující děti) 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace předložit do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

10. ve výši 40.000,-- Kč Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 2985/3, 796 01  Prostějov, IČO 005 99 

212 

- na 70 let výročí založení školy (propagace a upomínkové předměty; pronájem přednáškového sálu Národního 

domu a přilehlých prostor; videoprojekce; vydání almanachu školy)  

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování 

dotace odevzdat do 30. 11. 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 30. 11. 2019 

 

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

a příjemcem (u jednotlivých 10 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo 

smlouvy, identifikace smluvních stran - dle uvedených údajů z žádosti o poskytnutí dotace, 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. Střední odbornou školou Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1/30, 796 01  Prostějov, IČO 005 44 612; 

2. Patchwork Prostějov, z. s., Jana Zrzavého 3999/7, 796 04  Prostějov, IČO 052 75 334; 

3. Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r. o., Rejskova 2987/4, 796 01  Prostějov, IČO 

253 48 418; 

4. GAUDEAMUS o. p. s., Kollárova 2602/3, 796 01  Prostějov,IČO 255 45 558; 
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5. SH ČMS – Okresním sdružením hasičů Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01  Prostějov, IČO 628 59 

781; 

6. SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Domamyslice, Domamyslická 108/60, 796 04  Prostějov, IČO 

628 60 046;  

7. Střední školou automobilní Prostějov, s. r. o., Komenského 61/4, 796 01  Prostějov, IČO 634 82 746; 

8. Junákem - českým skautem, střediskem Járy Kaštyla Prostějov, z. s., Sokolská 2307/30, 796 01  

Prostějov, IČO 657 62 959; 

9. Mgr. Tomášem Jachníkem, …..; 

10. Střední zdravotnickou školou, Prostějov, Vápenice 2985/3, 796 01  Prostějov, IČO 005 99 212. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000020 003299 5339  1 0200000000000 80.000,-- 

(zvýšení položky 5339 - Střední odborná škola Prostějov – Hanácká barman show; Střední zdravotnická 

škola, Prostějov – 70 let výročí školy) 

0000000020 003299 5221  1 0200000000000 30.000,-- 

(zvýšení položky 5221 – GAUDEAMUS o. p. s. – Studentský Majáles 2019) 

0000000020 003299 5222  1 0700000000000 42.000,-- 

(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)  

0000000020 003299 5213  1 0200000000000 45.000,-- 

(zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu spol. s r. o. – Dobrodružství 

s němčinou; Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o. - kosmetická a kadeřnická soutěž) 

0000000020 003299 5493  1 0200000000000  25.000,-- 

(zvýšení položky 5493 – Mgr. Tomáš Jachník – Prostějovská Mateřinka 2019) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 222.000,-- 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  7. 8 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízených PO 

Schváleno usnesení č. 9289: 

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací 

- Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, sídlem Rumunská 23, 796 01 Prostějov, 

IČO 709 82 821 

- Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, sídlem Partyzánská 34, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 427 

- Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, sídlem Smetanova 24, 798 11 Prostějov, 

IČO 702 87 431 

- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, sídlem Moravská 30, 796 01 Prostějov, 

IČO 709 82 945 

- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, sídlem Kollárova 4, 796 01 Prostějov, IČO 479 22 

494 

- Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, sídlem sídliště Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov, 

IČO 479 22 770 

- Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 sídlem Melantrichova 60, 796 04 Prostějov, 

IČO 628 60 500 

- Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, sídlem E. Valenty 52, 796 03 Prostějov, IČO 479 22 303 

- Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, sídlem Olympijská 4, 796 01 Prostějov, 

IČO 008 40 173; 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

a) výsledky veřejnosprávní kontroly hospodaření zaměřené na nastavení vnitřního kontrolního systému, 

následné periodické revize hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu města Prostějova výše 

uvedeným organizacím,  

 

u k l á d á 

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, Prostějov,  

• zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
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• provést opravu zveřejněné „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny“ ze dne 2. 7. 2018 (uzavřené  

s firmou Amper Market a.s., IČO 241 28 376) v registru smluv dle „Metodického návodu k aplikaci zákona  

o registru smluv“ ze září 2018 (vydaného Ministerstvem vnitra ČR). 

 

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Partyzánská ul. 34, Prostějov,  

• upravit účtový rozvrh organizace dle Pokynu zřizovatele č. 1/2016, 

• zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,  

• provést opravu zveřejněné „Rámcové smlouvy o dílo – opravárenské práce“ ze dne 5. 2. 2018 (uzavřené  

s firmou Michal Vorreth, IČO 762 72 842) v registru smluv formou smlouvy o vypořádání závazků dle 

„Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv“ ze září 2018 (vydaného Ministerstvem vnitra ČR),  

• opravit:   

- účtování jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku a spotřebního materiálu do mateřské školy z 

faktury č. 1360 ze dne 25. 6. 2018 na částku 5.720 Kč na účtech 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, 902  

– Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku a 501 – Spotřeba 

materiálu, 

- zařazení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku v softwarové evidenci majetku, 

• opravit zaúčtování výdajového pokladního dokladu č. 204 ze dne 31. 8. 2018. 

 

ředitelce Mateřské škole Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace,  

• zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

• náplň práce řidiče upravit v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

• nově pořízený dlouhodobý majetek zařadit do evidence majetku k datu jeho uvedení do stavu způsobilého  

k užívání (na základě přijatého daňového dokladu) a současně jej zaúčtovat na příslušný majetkový účet. 

 

ředitelce Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace nebyla navržena žádná doporučená 

opatření 

 

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4, 

• zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

• provést opravu zveřejněných smluv „Herní prvek na zahradě MŠ na Husově nám.  

v Prostějově“ a „Školení na téma inkluze v rámci projektu na 24 hodin včetně ubytování“ v registru smluv 

formou smlouvy o vypořádání závazků dle „Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv“ ze září 

2018 (vydaného Ministerstvem vnitra ČR),  

• informovat zaměstnance, zařazeného jako pradlena, o obsahu pracovního poměru dle § 37 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  

• v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, vypracovat náplň práce zaměstnanci, zařazenému jako pradlena na základě zpracované 

pracovní náplně prověřit zařazení zaměstnance do platové třídy, 

• dohody o pracovní činnosti uzavírat dle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• dohody o provedení práce uzavírat dle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• upravit vnitřní směrnice číslo: 

- Směrnice o oběhu účetních dokladů, 

- Systém zpracování účetnictví,  

- Režim peněžních fondů  

v návaznosti na provedené personální změny v organizaci. 

 

zástupkyni statutárního orgánu Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov 

• dodatkem k pracovní smlouvě řidiče upravit místo výkonu práce dle skutečnosti, 

• náplň práce řidiče upravit v souladu se nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů (tj. doplnit nejnáročnější práci, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci 

požaduje), 

• doplnit pracovní zařazení „řidič“ do výčtu zaměstnanců uvedených v bodě 8. Zvláštní způsob určení platového 

tarifu některým zaměstnancům vnitřní směrnice „Vnitřní platový předpis“ ze dne 31. 8. 2016 (kterým byl 
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stanoven platový tarif podle § 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů),  

• odměny zaměstnancům poskytovat dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• dohody o pracovní činnosti uzavírat dle § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

řediteli Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 

• zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

• opravit nedostatky v směrnicích: 

„Evidence a oceňování zásob“, 

„Směrnice o účetnictví organizace, časové rozlišení nákladů a výnosů, ČÚS, transfery“ ve znění dodatků č. 1, 2  

a 3. 

 

řediteli Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 

• zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

• provést opravu zveřejněné „Smlouvy o dílo“ ze dne 1. 3. 2018 (uzavřené s Otakarem Kovářem na zajišťování 

služeb správce hřiště) v registru smluv formou smlouvy o vypořádání závazků dle „Metodického návodu k 

aplikaci zákona o registru smluv“ ze září 2018 (vydaného Ministerstvem vnitra ČR), 

• provádět předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku u všech výdajů organizace,  

• při vydání dodatků k vnitřním směrnicím uvádět, jaké konkrétní ustanovení směrnice tento dodatek ruší  

a nahrazuje.  

 

řediteli Sportcentra domu dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace, 

• při stanovení a vybírání úplaty za zájmové vzdělávání postupovat v souladu s vnitřní směrnicí organizace 

• zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

• dořešit částku ve výši 77 Kč, neoprávněně vyplacenou výdajovým pokladním dokladem 

č. 26097 ze dne 13. 5. 2015 

• cestovní náhrady za použití silničního motorového vozidla poskytovat v souladu s platnou legislativou 

• doúčtovat časově nerozlišenou část investičního transferu u svěřeného majetku – budovy Olympijská 4/4228 

• doúčtovat časové rozlišení investičního transferu, které mělo být zaúčtováno současně s odpisy svěřeného 

majetku – budovy Olympijská 4/4228   

•v SW evidenci majetku opravit kartu majetku budovy Bří Čapků 4 o provedené technické zhodnocení  

– přístavbu víceúčelové terasy 

• pokladnu s EUR mincovníkem zaúčtovat na účet 902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek a zařadit do SW 

evidence majetku 

• přepracovat směrnici č. E-2 „Oběh účetních dokladů“ v souladu s platnou legislativou 

• pronájmy nebytových prostor fakturovat v cenách, které byly schváleny zřizovatelem 

• dořešit nedoplatky na odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 340 Kč a 400 Kč 

• dořešit chybně provedenou opravu inventarizačního rozdílu a ostatních částek na účtu 649 – Ostatní výnosy  

z činnosti z roku 2015 

 

b) vedoucímu odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petru Ivánkovi zajistit kontrolu splnění uložených opatření 

výše uvedené organizaci do 30. 6. 2019. 

      odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

      k. termín: 30. 6. 2019 

 

K bodu  7. 9 Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele-lky ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9290: 

Rada města Prostějova  

1. j m e n u j e 

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele - ředitelky Základní školy a mateřské 

školy Jana Železného Prostějov ve složení: 

předseda: PaedDr. Jan Krchňavý - zástupce zřizovatele 

členové:  Mgr. Petr Ivánek - zástupce zřizovatele 

  MUDr. Ilona Korandová - zástupce školské rady  

  PaedDr. Iveta Melichová - zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje 
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  Mgr. Michal Hlaváček - zástupce České školní inspekce 

  Mgr. Roman Pazdera - zástupce za státní správu 

  PhDr. Ivana Liznová - zástupce pedagogických pracovníků školského zařízení 

2. p o v ě ř u j e 

funkcí tajemnice konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele – ředitelky 

Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov Michaelu Dobešovou – referentku samosprávy 

odboru školství, kultury a sportu; 

3. u k l á d á  

Odboru školství, kultury a sportu MMPv konkurzní řízení organizačně zajistit. 

odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

k. termín: 30. 6. 2019 

 

K bodu  7.10 Oznámení o vyhlášení volných dnů ředitele ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9291: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í 

vyhlášení volných dnů statutárním zástupcem ředitele Základní školy a mateřské školy Jana Železného 

Prostějov na dny 9. 5. a 10. 5. 2019. 

 

K bodu  7.11 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Rozvíjíme ICT pro ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 

Schváleno usnesení č. 9292: 

Rada města Prostějova   

s o u h l a s í 

s realizací projektu „Rozvíjíme ICT“ v rámci Výzvy č. 02_18_063 v Operačním programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO: 628 59 056. 

 

K bodu  7.12 Žádost o schválení bezúplatného užívání majetku – učebny ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 

Schváleno usnesení č. 9293: 

Rada města Prostějova  

1. s c h v a l u j e  

bezúplatné užívání majetku – učebny Základní školy Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 Základní uměleckou 

školou Vladimíra Ambrose v Prostějově;  

2. s o u h l a s í 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Základní školou Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 a Základní uměleckou 

školou Vladimíra Ambrose Prostějov na období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020. 

 

K bodu  7.13 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 o úpravu finančního plánu 

Schváleno usnesení č. 9294: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s úpravou finančního plánu Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4: 

- navýšení závazného ukazatele účet 521 – mzdové náklady ve výši 45.000,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 524 – zákonné soc. pojištění (SP) ve výši 11.250,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 524 – zákonné soc. pojištění (ZP) ve výši 4.050,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 525 – jiné soc. pojištění (úraz.) ve výši 189,- Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 527 – zákonné sociální náklady ve výši 900,- Kč. 

 

K bodu  8.1 Dotace 2019 – životní prostředí 

Schváleno usnesení č. 9295: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z Fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70  

 

1. ve výši 5.000 Kč ZO ČSOP Bělozářce, Melantrichova 602/26, 796 01 Prostějov, IČO 720 27 266 

- na obnovu studánek na Prostějovsku – materiál (dřevo, trubky, barvy, hřebíky, střešní krytina apod.), 

občerstvení pro dobrovolníky z řad veřejnosti, laboratorní rozbor vody z 1 studánky, cestovné; 

- 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  
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2. ve výši 12.000 Kč ZO ČSOP ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, 796 01 Prostějov, IČO 657 60 301 

- na podporu činnosti oddílu Mladých ochránců přírody Rejsci – vybavení klubovny, výtvarný a sportovní 

materiál, vedení účetní agendy, vybavení kuchyně na tábor, kancelářské potřeby, vybavení do přírody na výlety 

a tábory; 

- 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. ZO ČSOP Bělozářkou, Melantrichova 602/26, 796 01 Prostějov, IČO 720 27 266, 

2. ZO ČSOP ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, 796 01 Prostějov, IČO 657 60 301 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

40 3799 5222   0400000404003 17.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  1 0700000000000 17.000 Kč 

snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu  9. 1 Projednání výsledků veřejnosprávní kontroly u zřízené PO - KINO METRO 70 

Schváleno usnesení č. 9296: 

Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace - KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková 

organizace, sídlem Školní 3694/1, 796 01 Prostějov, IČO 055 92 178 

b e r e  n a  v ě d o m í 

výsledky veřejnosprávní kontroly hospodaření zaměřené na vyhodnocení nastaveného vnitřního kontrolního 

systému KINA METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, 

 

u k l á d á 

a) ředitelce organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, IČO 055 92 178 

 

1) do pracovní náplně zaměstnance organizace (ekonomky) doplnit, že je oprávněna organizovat, řídit  

a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, 

2) dohody o provedení práce uzavírat dle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, 

3) ustanovení o rozsahu práce v dohodě o provedení práce formulovat tak, aby bylo v souladu s § 75 zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

4) upravit účtový rozvrh organizace dle Pokynu zřizovatele č. 1/2016 ve znění Dodatku č. 1 – Závazné skupiny 

analytických účtů pro účtování nákladů a výnosů a další podmínky pro vedení účetnictví ze dne 31. 8. 2016 

 

b) vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petru Ivánkovi zajistit kontrolu splnění uložených 

opatření výše uvedené organizaci do 30. 6. 2019. 

      odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 

      k. termín: 30. 6. 2019 

 

K bodu  9. 2 ROZOP kapitoly 19 – Duha KK u hradeb (uspořádání akce k 30. výročí sametové revoluce) 

Schváleno usnesení č. 9297: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190100 75.000 

(zvýšení položky 5041 – odměny za užití duševního vlastnictví, tj. odměny účinkujícím a poplatky 

Ochrannému svazu autorskému) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190100 120.000 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb)  

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5139   0190000190100 5.000 

(zvýšení položky 5139 – nákup materiálu) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 200.000 

(rezerva RMP pro rozpočtová opatření) 

 

K bodu  9. 3 Dotace 2019 – oblast kultury (celoroční činnost) 

Schváleno usnesení č. 9298: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků Komise pro kulturu 

 

1. ve výši 3.000,-- Kč ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z. s., Husovo nám. 2061/91, IČO 657 63 092  

- na podporu činnosti (poplatky na akcích, cestovné na akce, kancelářské potřeby, poštovné)  

- 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 v hotovosti na pokladně Magistrátu města Prostějova a je určena  

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

 

2. ve výši 20.000,-- Kč Vlastimile Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 217/1, IČO 652 68 202  

- na podporu činnosti (doprava, kopírování not, tisk programů, materiál, nájemné sálu pro koncerty, korepetice, 

doprovod, dirigent, propagace, výroba a výlep plakátů, květiny) 

- 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 25.000,-- Kč Klubu přátel Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově, z. s., Kollárova 2602/3, Prostějov, 

IČO 751 16 669 

- na podporu činnosti (podpora plesu GJW k 120. výročí, prezentace školy na veřejnosti – Point, Majáles, 

spolupráce s partnerskými zahraničními školami) 

- 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 15.000,-- Kč Mužskému pěveckému sboru Orlice Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 68 

491  

- na podporu činnosti (doprava, korepetice, odměny sólistům, pronájem sálů, kytice, kancelářské potřeby, 

poštovné, dobíjecí kupony mobilního telefonu, tisk programů akcí, ladění klavíru) 

- 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 40.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 173/4, IČO 155 26 151  

- na podporu činnosti loutkářského odboru Pronitka (nákup nové sady mikrofonů, nákup a opravy loutek  

a kulis, doprava pro představení mimo TJ Sokol I Prostějov) 

- 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 



Strana 33 z 44 

 

- 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 20.000,-- Kč Moje divadlo, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov, IČO 652 67 729  

- na podporu činnosti divadelního spolku (výroba dekorace, kostýmy, tisk a výroba divadelních programů  

a plakátů, nájem sálu, autorské licenční poplatky, rekvizity) 

- 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 3.000,-- Kč Josefu Francovi, …..  

- na pořádání autorských fotografických výstav (zhotovení souborů výstavních fotografií, pasparty, rámy, 

pozvánky, náklady na vernisáže) 

- 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 3.000,-- Kč Ivo Snídalovi, …..  

- na pořádání autorských fotografických výstav (výroba, distribuce a tisk pozvánek a plakátů; výroba paspart, 

rámování a instalace; tisk a úprava fotografií; instalace a deinstalace; občerstvení, 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 

 

9. ve výši 20.000,-- Kč Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově, 

Komenského 17, IČO 440 53 916  

- na činnost francouzského divadla (náklady na účast na Festivalu Frankoscény Pardubice; náklady na Večer 

francouzského divadla – pronájem, materiál; kostýmy, materiál, kulisy, tisk, propagace) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

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

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

 

10. ve výši 10.000,-- Kč Patchwork Prostějov, z. s., Jana Zrzavého 3999/7, IČO 052 75 334 

- na podporu činnosti (nákup materiálu, pomůcek a technického vybavení, nájem prostor)  

- 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 Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8, IČO 042 34 723  

- na podporu činnosti (pronájmy, hudební doprovod, vedení účetnictví, seminář hlasové výchovy, ozvučení 

koncertů, propagace koncertů, květiny na koncert, kamerové práce) 

- 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 

 

12. ve výši 12.000,-- Kč Ing. Pavlu Snášelovi, Vasila Škracha 1485/47, Prostějov, IČO 454 35 260 

- na podporu výstavní činnosti v prostorách kavárny Národního domu v Prostějově (cestovné, doprava, 

marketing a instalace, administrativní režie) 

- 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 

 

13. ve výši 50.000,-- Kč Mgr. Lence Copkové, …..  



Strana 34 z 44 

 

- na podporu činnosti pěveckého sboru Proměny (pronájem, doprava a ubytování, honoráře, ozvučení, 

záznamová technika a hudební nástroje, natočení CD, propagace a reklama, květiny, kostýmy, drobné dárky pro 

účinkující /věcné honoráře/, notový materiál, tisk, kopírování) 

- 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 a příjemcem  

(u jednotlivých 13 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. ESPERANTO KLUBO PROSTĚJOV, z. s., Husovo nám. 2061/91, IČO 657 63 092  

2. Vlastimilou Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 217/1, IČO 652 68 202  

3. Klubem přátel Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově, z. s., Kollárova 2602/3, Prostějov, IČO 751 16 

669 

4. Mužským pěveckým sborem Orlice Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, IČO 652 68 491  

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

6. Moje divadlo, z. s., Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov, IČO 652 67 729  

7. Josefem Francem, …..  

8. Ivo Snídalem, …..  

9. Cyrilometodějským gymnáziem, základní školou a mateřskou školou v Prostějově, Komenského 17, 

IČO 440 53 916  

10. Patchwork Prostějov, z. s., Jana Zrzavého 3999/7, IČO 052 75 334 

11. Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8,  IČO 042 34 723  

12. Ing. Pavlem Snášelem, Vasila Škracha 1485/47, Prostějov, IČO 454 35 260 

13. Mgr. Lenkou Copkovou, …..  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000004000 173 000 

 (zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003319 5493   0200000004000 56 000 

 (zvýšení položky 5493 - účelové transfery fyzickým osobám)  

 0000000020 003319 5223   0200000004000 20 000 

 (zvýšení položky 5223 - Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově – na 

činnost francouzského divadla) 

 0000000020 003319 5212   0200000004000 12 000 

 (zvýšení položky 5212 - Ing. Pavel Snášel - na podporu výstavní činnosti prostorách kavárny Národního 

domu v Prostějově)  

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 261 000 

 (snížení položky 5909 - komise pro kulturu) 

 

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 Komise  pro kulturu 

 

1. ve výši 80.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a uskladnění krojů; oprava krojů, nákup  

a doplnění nových krojů a doplňků; reklama, reklamní materiál) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

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

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

 

2. ve výši 40.000,-- Kč Divadlu Plyšového Medvídka, z. s., Krasická 3933/43, Prostějov, IČO 227 71 379  
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- na podporu činnosti (výroba kulis, loutek; nákup a výroba kostýmů a rekvizit; zpracování hudby)  

- 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 120.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206  

- na činnost Studentského divadla POINT (pronájem, služby související s pronájmem, energie, materiál, kulisy, 

kostýmy, scéna) 

- 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 3 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. Národopisným souborem Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

2. Divadlem Plyšového Medvídka, z. s., Krasická 3933/43, Prostějov, IČO 227 71 379  

3. Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000004000 120 000 

 (zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003319 5339   0200000004000 120 000 

 (zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov - činnost Studentského divadla POINT) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 240 000 

 (snížení položky 5909 - komise pro kulturu) 

 

K bodu  9. 4 Dotace 2019 – oblast kultury (celoroční činnost – bez stanoviska komise pro kulturu) 

Schváleno usnesení č. 9299: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

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

1. ve výši 20.000,-- Kč Vlasteneckému sdružení antifašistů ČR, z. s.,  (oblastnímu výboru Prostějov), Vrbátky 

106, IČO 677 98 144 

- na pietní akce k uctění památky obětí 2. světové války za účasti studentů středních škol (doprava autobusem)  

- 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 30.000,-- Kč Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z. s., Letecká 3135/1, Prostějov, IČO 266 50 355   

- na celoroční činnost (na VIII. ročník memoriálu Fr. Mansfelda, pietní akty, zájezdy, sportovní setkání, účast  

a pomoc při pochodu 22vb, návštěva divadelních představení, účast na regionálních akcích, propagace, logo, 

webové stránky) 

- 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 20.000,-- Kč International Police Association, sekci České republiky z. s., územní skupině č. 223 

Prostějov, V. Špály 4061/12, IČO 712 35 434  
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- na udržování partnerské spolupráce policistů Prostějova a Prijepolje (ubytování a strava pro delegaci, 

startovné na sportovních akcích, zajištění programu a vstupného na prohlídky, výroba fotoknihy z družebních 

akcí, upomínkové předměty, 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 

 

4. ve výši 25.000,-- Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

- na podporu činnosti klubu (nájem klubovny a skladových prostor, drobné opravy dle nájemní smlouvy, 

doprava osob a materiálu na rekonstrukci bitev, přednášková činnost) 

- 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 20.000,-- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, Legerova 1854/22, Praha - Nové Město, 

IČO 004 42 755 

- na podporu činnosti oblastního spolku v Prostějově (nájem kanceláře na ½ roku, doúčtování služeb DSP za rok 

2018 – elektřina, voda, topení; květiny k výročím a pietním událostem, kancelářské potřeby, poštovné)  

- 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. 2018 do 31. 12. 2019 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem a příjemcem  

(u jednotlivých 5 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. Vlasteneckým sdružením antifašistů ČR, z. s.,  (oblastním výborem Prostějov), Vrbátky 106, IČO 677 

98 144 

2. Klubem výsadkových veteránů Prostějov, z. s., Letecká 3135/1, Prostějov, IČO 266 50 355   

3. International Police Association, sekcí České republiky z. s., územní skupinou č. 223 Prostějov,  

V. Špály 4061/12, IČO 712 35 434  

4. Klubem vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

5. Českým svazem bojovníků za svobodu, Legerova 1854/22, Praha - Nové Město, IČO 004 42 755 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 115 000 

 (zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery spolkům) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 115 000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  9. 5 Dotace 2019 – oblast kultury (jednorázová akce) 

Schváleno usnesení č. 9300: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků Komise pro kulturu a z fondu rezerv 

a rozvoje 

 

1. ve výši 15.000,-- Kč Sdružení evangelické mládeže v ČR, z. s., Jungmannova 22/9, Praha 1 - Nové Město, 

IČO 270 31 225 

- na organizaci multižánrového festivalu Pod Lipami (smlouvy o uměleckém vystoupení) 

- 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 25.000,-- Kč Mgr. Janě Tobolové, …..  

- na akci „Noc kostelů v Prostějově 2019“ (plakáty, tisk programu, kopírování, materiál na výrobu 

upomínkových předmětů pro návštěvníky, půjčovné kostýmů, pronájem kočáru s koňmi, přelepky na banerech)  

- 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 20.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, Císařská 26, Brodek u Prostějova, IČO 404 35 644  

- na uspořádání pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti (21. ročník), Hanácký skřivan pro mládež (15. 

ročník) a Zpívající rodina (14. ročník) – pronájem sálů, ozvučení a osvětlení, nahrávání soutěží, mastering, 

zpracování na CD, výroba CD, propagace, plakáty, diplomy, ceny vítězům, náklady agentury, občerstvení poroty 

- 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 20.000,-- Kč Muzeu kočárů, z. ú., nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČO 266 43 308  

- na realizaci celodenní akce představení historických kočárů v rámci Hanáckých slavností v Prostějově 

(pronájem kočárových koní, kočárů včetně dopravy) 

- 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 13.000,-- Kč Klubu přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z. s., Vápenice 2986/1,  

IČO 441 60 101  

- na propagaci akcí školy pořádaných ke stému výročí Střední školy designu a módy (zpracování a tisk pozvánek 

a plakátů na jednotlivé akce, výstavních brožur a reklamních letáků, reklama v novinách, rádiu a na facebooku) 

- 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 30.000,-- Kč Jindřichu Skácelovi, V polích 4371/9, Prostějov, IČO 658 34 470  

- na výstavní projekt „Fotbal, to je hra“ (doprava uměleckých děl, grafické a instalační práce - architekt  

a sochař) 

- 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 40.000,-- Kč KELTSKÉ NOCI, z. s., Na hrázi 117, 798 03 Plumlov, IČO 226 88 188  

- na realizaci mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc 2019 (inzerce, reklama, plakáty, média, pronájem 

kempu a pódia, ozvučení, technické zabezpečení festivalu) 

- 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 7.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, IČO 479 21 293  

- na vánoční setkání u živého betlému v prostorách zahrady centra sociálních služeb (náklady na vyzdobení 

zahrady, perníková srdíčka a punč, kostýmy pro vystupující) 

- 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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9. ve výši 8.500,-- Kč Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8,  IČO 042 34 723  

- na charitativní koncert UNICEF – pěvecké sbory pomáhají dětem (nájem divadelního sálu) 

- 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 a příjemcem  

(u jednotlivých 9 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. Sdružením evangelické mládeže v ČR, z. s., Jungmannova 22/9, Praha 1 - Nové Město, IČO 270 31 225 

2. Mgr. Janou Tobolovou, …..  

3. Ing. Bohumilem Moudrým, Císařská 26, Brodek u Prostějova, IČO 404 35 644  

4. Muzeem kočárů, z. ú., nám. Svobody 377, Čechy pod Kosířem, IČO 266 43 308  

5. Klubem přátel školy při Střední škole designu a módy, Prostějov, z. s., Vápenice 2986/1, IČO 441 60 

101  

6. Jindřichem Skácelem, V polích 4371/9, Prostějov IČO 658 34 470  

7. KELTSKOU NOCÍ, z. s., Na hrázi 117, 798 03 Plumlov, IČO 226 88 188  

8. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 86, IČO 479 21 293  

9. Nota Bene Prostějov, z. s., Mozartova 3806/8,  IČO 042 34 723 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222   0200000004000 29 000 

 (zvýšení položky 5222 - Muzeum kočárů, z. ú - na realizaci celodenní akce představení historických kočárů 

v rámci Hanáckých slavností v Prostějově, Sdružení evangelické mládeže v ČR, z. s. - na organizaci 

multižánrového festivalu Pod Lipami) 

 0000000020 003319 5493  1 0200000000000 25 000 

 (zvýšení položky 5493 – Mgr. Jana Tobolová – Noc kostelů 2019)  

 0000000020 003319 5331   0200000000000 7 000 

 (zvýšení položky 5331 - Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace – na vánoční setkání u 

živého betlému) 

 0000000020 003319 5212  1 0200000000000 50 000 

 (zvýšení položky 5212 - Ing. Bohumil Moudrý - na uspořádání pěveckých soutěží Hanácký skřivan pro děti 

(21. ročník), Hanácký skřivan pro mládež (15. ročník) a Zpívající rodina (14. ročník); Jindřich Skácel -  na 

výstavní projekt „Fotbal, to je hra“)  

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 61 500 

 (zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery spolkům) 

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 6 000 

 (zvýšení položky 5222 - Sdružení evangelické mládeže v ČR, z. s. - na organizaci multižánrového festivalu 

Pod Lipami) 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5909   0200000004000 29 000 

 (snížení položky 5909 - komise pro kulturu) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 149 500 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

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 fondu rezerv a rozvoje ve výši 25.000,-- Kč 

Národopisnému souboru Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

- na napsání a zhotovení publikace o činnosti souboru Mánes (redakční práce, grafické zpracování textových  

a foto materiálů, předtisková příprava, tisk) 
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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 Národopisným souborem Mánes, z. s.,  Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 25 000 

 (zvýšení položky 5222 – Národopisný soubor Mánes, z. s. - na napsání a zhotovení publikace o činnosti 

souboru Mánes) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 25 000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  9. 6 Dotace 2019 – oblast kultury (jednorázová akce – bez stanoviska komise pro kulturu) 

Schváleno usnesení č. 9301: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

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

 

1. ve výši 10.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, IČO 479 21 293  

- na akci „Májková olympiáda“ (pomůcky pro vytvoření disciplín, ceny pro soutěžící, výzdoba herních stanovišť, 

hudební vystoupení, drobné občerstvení pro soutěžící) 

- 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 5.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, IČO 479 21 293  

- na vydání sborníku „Střípky vzpomínek“ (náklady na tisk, upomínkové předměty pro přispívající uživatele, 

propagace) 

- 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 5.000,-- Kč Centru sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizaci, Lidická 86, IČO 479 21 293  

- na Zahradní slavnost (občerstvení, kulturní vystoupení) 

- 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 12.500,-- Kč Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

- na finanční zajištění Kolony Vítězství – projektu Živé obrazy (pronájem techniky, dekorační jízda, propagace 

akce, strava a pitný režim, květiny, amortizace uniforem) 

- 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 a příjemcem  

(u jednotlivých 4 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, 

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

vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy) 
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1. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 86, IČO 479 21 293  

2. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 86, IČO 479 21 293  

3. Centrem sociálních služeb Prostějov, příspěvkovou organizací, Lidická 86, IČO 479 21 293  

4. Klubem vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5331  1 0200000000000 20 000 

 (zvýšení položky 5331 - Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace – na akce: Májková 

olympiáda, Střípky vzpomínek, Zahradní slavnost) 

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 12 500 

 (zvýšení položky 5222 - Klub vojenské historie - Dukla z. s. - na finanční zajištění Kolony Vítězství – 

projektu Živé obrazy) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 32 500 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

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 fondu rezerv a rozvoje ve výši 12.500,-- Kč 

Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

- na zajištění projektu Dobývání Plumlova 2019 (pronájem nádvoří zámku Plumlov, posudek střelnice včetně 

povolení, střelivo, pyrotechnika, pronájem techniky, dekorační jízda, amortizace uniforem, strava, pitný režim, 

výroba a zapůjčení kulis) 

- 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 Klubem vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003319 5222  1 0200000000000 12 500 

 (zvýšení položky 5222 – Klub vojenské historie - Dukla z. s. - zajištění projektu Dobývání Plumlova 2019) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 12 500 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 

 

K bodu  9. 7 Dotace 2019 nedoporučená – oblast kultury (Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.) 

Schváleno usnesení č. 9302: 

Rada města Prostějova  

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 10.000,-- Kč Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně,  

z. s., Solniční 240/12, 602 00 Brno, IČO 004 62 152 na spoluúhradu nákladů na tiskárenské práce na čtvrtletníku 

„Vlastivědný věstník moravský s příspěvky z dějin Moravy a Slezska, ročníku 71, roku 2019“  

- důvod: poskytnutí dotace nebylo schváleno dostatečným počtem hlasů členů rady města. 

 

K bodu 10. 1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce tribuny na Velodromu) 

Schváleno usnesení č. 9303: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121  1 0600620000000 2 270 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce tribuny na velodromu 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 2 270 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 10. 2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dílny a učebny na pv. ZŠ) 

Schváleno usnesení č. 9304: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3113 6121  1 0600585000000 11 500 000 

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Dílny a učebny na pv. ZŠ 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 11 500 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 10. 3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční) 

Schváleno usnesení č. 9305: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3745 6121  1 0600591000000 1 890 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční vč. PD 

0060 3745 5169  1 0600591000000 760 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční vč. PD – zeleň 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 2 650 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 10. 4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Hřiště pro psy) 

Schváleno usnesení č. 9306: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3429 6121  1 0600641000000 330 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Hřiště pro psy a doplnění psích louček 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 330 000 

Snížení pol. 8115 -  rezerva FRR 

 

K bodu 10. 5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 – PD) 

Schváleno usnesení č. 9307: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121   0600632000000 60 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 – projektová dokumentace 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 60 000 

Snížení rezervy RMP  

 

K bodu 10. 6 Schválení provozního řádu „Komunikace v biokoridoru Hloučela, lokalita Močidýlka“ 

Schváleno usnesení č. 9308: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

Provozní řád „Komunikace v biokoridoru Hloučela, lokalita Močidýlka, Prostějov“ v předloženém znění. 

 

K bodu 11. 1 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 310/14 v k.ú. Kralice na Hané  

Schváleno usnesení č. 9309: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem 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 11. 2 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 154 v k.ú. Domamyslice 

Schváleno usnesení č. 9310: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

pronájem 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 11. 3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.st. 604/2 v k.ú. Krasice  

Schváleno usnesení č. 9311: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr  prodeje  pozemku  p.č. st. 604/2  –  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k.ú. Krasice  

a následujících podmínek: 

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

 

K bodu 11. 4 Vyhlášení záměru změny osoby vlastníka Smlouvy o nájmu č. 2004/16/269 z 15.12.2004  

Schváleno usnesení č. 9312: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2004/16/269 ze dne 15.12.2004 uzavřené mezi městem Prostějovem jako 

pronajímatelem a ….., jako nájemcem (aktuálním nájemcem je …..), v části týkající  

se osoby nájemce následovně: 

a) novým nájemcem bude …..,  

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2004/16/269 ze dne 15.12.2004. 

 

K bodu 11. 5 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice  
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Schváleno usnesení č. 9313: 

Rada města Prostějova  

v y h l a š u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu záměr výpůjčky části pozemku p.č. 149 – ostatní plocha  

v k.ú. Domamyslice o výměře 8 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. 

 

K bodu 11. 6 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov  

Schváleno usnesení č. 9314: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 11. 6 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 5999/7 v k.ú. Prostějov  

s tím, že Ing. Rozehnal prověří připomínky v diskusi. 

 

K bodu 11. 8 Bezúplatný převod movitého majetku  

Schváleno usnesení č. 9315: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu bezúplatný převod 

movitých věcí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu v celkové pořizovací hodnotě 444.677,70 Kč z vlastnictví 

Statutárního města Prostějova do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem pro Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, Olomouc, Povel, PSČ: 779 00, IČ: 708 85 

940. 

 

K bodu 11. 9 Schválení provedení pasportizace 15 vytipovaných budov v majetku města 

Schváleno usnesení č. 9316: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e  

1. provedení pasportizace 15 vytipovaných budov v majetku Statutárního města Prostějova uvedených v příloze 

písemného materiálu, 

2. rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 003619 5166   0500000000000 450.000 

zvýšení pol. 5166 – pořízení pasportizace vybraných budov v majetku města 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  006409 5901   0700000707100 450.000 

snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova 

 

K bodu 11. 10 Revokace usnesení RM č. 9154 z 11. 2. 2019, majetkoprávní dořešení stavby cyklostezky  

do Žešova a ROZOP kapitoly 50 

Schváleno usnesení č. 9317: 

Rada města Prostějova 

A) r e v o k u j e 

usnesení Rady města Prostějova č. 9154 ze dne 11. 02. 2019 (schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a rozpočtového opatření kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města),  

 

B) s c h v a l u j e  

1) z důvodu jiného důležitého zájmu obce uvedeného v důvodové zprávě písemného materiálu v souvislosti  

s realizací stavby Statutárního města Prostějova „Stezka pro cyklisty Prostějov – Žešov – III. etapa (včetně 

ochranného ostrůvku)“ uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností IMK ENERGY, s.r.o.,  

se sídlem Zahradní 631, Němčice nad Hanou, PSČ 798 27, IČ: 282 89 722, a ….., jako zavázanými z věcného 

břemene a Statutárním městem Prostějovem jako oprávněným z věcného břemene, za podmínek uvedených v 

příloze materiálu,  

 

2) rozpočtové opatření, kterým se:  
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 006409 6142   0500000000000 490.000 

zvýšení pol. 6142 – nadlimitní věcná břemena; úhrada za zřízení služebností na částech pozemků p.č. 253/1, p.č. 

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

návrhu na povolení vkladu práv odpovídajících služebnostem do katastru nemovitostí 

0000000050 006409 5909   0500000000000 75.000 

zvýšení pol. 5909 – ost.neinv.výdaje jinde nezařazené; náhrada za užívání částí pozemků p.č. 253/1, p.č. 254/1, 

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

0000000050 006409 5192   0500000000000 56.726,60 

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

soudních a správních poplatků 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 621.726,60 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 2. 4. 2019 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


