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

Přizváni:
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Ing. Petra Mejzlíková
Mgr. Lenka Tisoňová
RNDr. Jaroslava Tatarkovičová
Ing. Miroslav Nakládal
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Mgr. Petr Ivánek
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Předsedající Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, v 10:15 hod. zahájil a dále řídil 14. schůzi Rady
města Prostějova, prohlásil, že schůze rady města byla řádně svolána, konstatoval přítomnost všech členů rady,
- navrhl rozšířit program o materiál 5.4 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu,
- stáhnout z programu materiály č. 13.2 Vyhlášení záměru změny NS - pronájem areálu E. Beneše 1. SK Prostějov
a 13.3 Vyhlášení záměru změny NS - pronájem areálu E. Beneše Haná Prostějov
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 0 omluveno
Schváleno usnesení č. 9318:
Rada města Prostějova
schvaluje
program své 14. schůze, konané dne 16. 4. 2019, uvedený na pozvánce
- s rozšířením o materiál č. 5.4 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu,
- s tím, že z programu jsou staženy matriály:
13.2 Vyhlášení záměru změny NS - pronájem areálu E. Beneše 1. SK Prostějov,
13.3 Vyhlášení záměru změny NS - pronájem areálu E. Beneše Haná Prostějov,
pověřuje
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 16. 4. 2019
3. Záležitosti Finančního odboru:
1 Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci
4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:
1 Příprava zasedání zastupitelstva města dne 30. 4. 2019
2 Záležitosti spolku Prostějov olympijský, z. s.
3 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti FCC Prostějov, s.r.o.
4 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti FTL - First Transport Lines, a.s.
5 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
6 Redakční rada Prostějovských radničních listů
7 Statut Prostějovských radničních listů
8 Videoportál města Prostějova
9 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů - Hanácké pivní slavnosti
10 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů - Plážové hřiště
11 Nákup uměleckých děl a doporučení Komise pro nákup uměleckých děl
12 Pověření členů Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů
13 Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Prostějova
14 Návrh Jednacího řádu osadních výborů
15 Dotace 2019 - Zdravé město Prostějov
5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka:
1 Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 5. 2019
2 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5, Prostějov“
3 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování závodní preventivní péče
4 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 1/2018 ¨
o nočním klidu
6. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:
1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
7. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:
1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (beachvolejbalové hřiště)
2 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (pískové sochy, workshop)
3 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (ozvučovací aparatura)
8. Záležitosti Odboru dopravy:
1 ROZOP kapitoly 41 – Doprava
9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. - žádost o schválení aktualizace ročního plánu odpisů
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2 ZŠ PV Dr. Horáka - žádost o schválení aktualizace ročního plánu odpisů
3 Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV – Chytrá škola
4 Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV pro ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul.
5 Žádost o souhlas se zahraniční pracovní cestou do Itálie
6 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – DDM Prostějov
7 Dodatek č. 1 ke smlouvě OŠKS/Cás/ZMP/7-19 (SKC Prostějov z. s.)
8 Dotace 2019 nedoporučená - oblast vzdělávání (SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prostějov)
9 Dotace 2019 – oblast sportu – jednorázová akce (Česká sportovní a. s.)
10 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (stavební opravy MŠ, ZŠ a Sportcentra DDM)
11 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (stavební opravy ZŠ Melantrichova a E. Valenty)
12 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (realizace přírodních zahrad)
10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
1 ROZOP kapitoly 71 – Sociální fond
2 Dotace 2019 - oblast kultury – jednorázové akce
3 Dotace 2019 - oblast kultury – celoroční činnost
11. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:
1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (rekonstrukce mostu na ul. B. Šmerala – PD)
2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Plumlovská)
3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní terminál na Floriánském nám.)
4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (komunikace v Žešově)
5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Kollárova – oprava sociálního zařízení v MŠ)
6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (převod položek u investičních akcí)
7 Schválení smluv o právu provést stavbu - Veřejné osvětlení Kosířská ulice
8 Schválení smlouvy o překládce sítě elektronických komunikací - CS Martinákova - Pod Kosířem
9 Dotace 2019 – Český svaz chovatelů
10 Dotace 2019 - Jakub Švandera
12. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
1 Smlouva o dílo opravy chodníků Prostějov 2019
2 Problematika umísťování stojanů na kola a svěření části pravomoci OSÚMM
3 Údržba lesoparku Hloučela – ukončení smlouvy s LMPv, s.r.o., uzavření Dodatku č. 1 s FCC
4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5990/24 v k.ú. Prostějov
5 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
6 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p. č. 3030/1 v k. ú. Prostějov
7 Vyhlášení výpůjčky části p.č. 148 v k.ú. Domamyslice
8 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 475/1 a p.č. 195/1, oba v k.ú. Krasice
9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 526 v k.ú. Krasice
10 Schválení pronájmu pozemku p.č. 1469 v k.ú. Prostějov
11 Schválení výpůjčky části p.č. 7769 v k.ú. Prostějov
12 Prodej pozemku p. č. 7560/1 a části pozemku p. č. 7559/2 oba v k. ú. Prostějov
13 Schválení změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12. 3. 2002
14 Výkup pozemků v k.ú. Krasice, včetně technické infrastruktury a ROZOP kapitoly 50
15 Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice
16 Informace – přehled materiálů OSÚMM za I. čtvrtletí 2019
17 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem (úprava položek a navýšení FRR)
18 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem (sdílení jízdních kol – bikesharing)
19 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem (nákup obslužného pultu)
13. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 258 - Žižkovo nám. 132/21
2 Vyhlášení záměru změny NS - pronájem areálu E. Beneše 1. SK Prostějov (materiál byl stažen z programu)
3 Vyhlášení záměru změny NS - pronájem areálu E. Beneše Haná Prostějov (materiál byl stažen z programu)
4 Žádost o náhradu škody a přehodnocení odmítnutí odpovědnosti
5 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
6 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů
14. Různé
15. Závěr
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K bodu 2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 16. 4. 2019
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
V rozpravě vystoupil: Mgr. Jura
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9319:
Rada města Prostějova
schvaluje
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 16. 4. 2019 dle písemného materiálu s doplněním o připomínku v diskusi,
tj. splnění úkolu dle usnesení č. 9277 bod 2. (odeslání žádosti o stanovisko ke smlouvě o provozování
bikesharingu na Ministerstvo financí ČR).
K bodu 3.1 Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
V rozpravě vystoupili: Ing. Carda, R. Karšulín, RNDr. Rašková, Mgr. Jura, Bc. Sklenka, Ing. Blumenstein, Ing.
Sokolová, PaedDr. Krchňavý, Mgr. Pospíšil
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9320:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční
výpomoci s účinností od 2. 5. 2019 dle přílohy k písemnému materiálu č. I.
K bodu 4. 1 Příprava zasedání zastupitelstva města dne 30. 4. 2019
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Tisoňová
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9321:
Rada města Prostějova
schvaluje
rámcový návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat 30. 4. 2019 v jednací
místnosti radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 vč. připomínek v diskusi.
K bodu 4. 2 Záležitosti spolku Prostějov olympijský, z. s.
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
V rozpravě vystoupili: Ing. Carda, RNDr. Rašková, Mgr. Tisoňová, Mgr. Jura, Ing. Sokolová, R. Karšulín, PaedDr.
Krchňavý, Ing. Blumenstein
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9322:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) změnu dosavadního názvu spolku Prostějov olympijský, z. s. na Národní sportovní centrum Prostějov, z. s.,
b) změnu stanov spolku Národní sportovní centrum Prostějov, z. s. (dosud Prostějov olympijský, z. s.), se sídlem
Za Velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov, IČ: 04208480, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1,
c) zaplacení členského příspěvku statutárního města Prostějova do spolku Prostějov olympijský, z. s., se sídlem
Za Velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov, IČ: 04208480 ve výši 6.000.000,- Kč v termínu nejpozději
do 30. 6. 2019,
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d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
10
3419
5179
Příspěvek spolku Prostějov olympijský, z. s.
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
70
Fond rezerv a rozvoje

Pol
8115

ZP

UZ
1

Organizace
0100000000000

O hodnotu v Kč
6 000 000,-

UZ
1

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
6 000 000,-

K bodu 4. 3 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti FCC Prostějov, s.r.o.
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9323:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. delegovat v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na valné hromady (řádné i mimořádné) obchodní společnosti FCC Prostějov, s.r.o., se sídlem
Prostějov, Průmyslová 1b, PSČ 796 01, IČ 26224178, Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora a v případě
jeho neúčasti Ing. Jiřího Rozehnala, náměstka primátora, jako zástupce společníka statutárního města
Prostějova, a to na období odpovídající funkčnímu období tohoto Zastupitelstva města Prostějova,
2) pověřit delegované zástupce statutárního města Prostějova, aby na valných hromadách obchodních
společností dle svého uvážení hlasovali jménem zmocnitele ohledně všech bodů programu valné hromady.
K bodu 4. 4 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti FTL - First Transport Lines, a.s.
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím
návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9324:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
1. delegovat v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na valné hromady (řádné i mimořádné) obchodní společnosti FTL – First Transport Lines, a.s., sídlem
Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ: 463 45 850, RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora a v případě
její neúčasti Ing. Miladu Sokolovu, náměstkyni primátora, jako zástupce akcionáře statutárního města
Prostějova, a to na období odpovídající funkčnímu období tohoto Zastupitelstva města Prostějova,
2) pověřit delegované zástupce statutárního města Prostějova, aby na valných hromadách obchodních
společností dle svého uvážení hlasovali jménem zmocnitele ohledně všech bodů programu valné hromady.
K bodu 4. 5 Delegace zástupce města Prostějova na VH společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím
návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9325:
Rada města Prostějova
doporučuje
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Zastupitelstvu města Prostějova
1. delegovat v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na valné hromady (řádné i mimořádné) obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.,
sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČO: 494 51 723, PaedDr. Jana Krchňavého, náměstka primátora a v
případě jeho neúčasti RNDr. Alenu Raškovou, náměstkyni primátora, jako zástupce akcionáře statutárního
města Prostějova, a to na období odpovídající funkčnímu období tohoto Zastupitelstva města Prostějova,
2) pověřit delegované zástupce statutárního města Prostějova, aby na valných hromadách obchodních
společností dle svého uvážení hlasovali jménem zmocnitele ohledně všech bodů programu valné hromady.
K bodu 4. 6 Redakční rada Prostějovských radničních listů
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9326:
Rada města Prostějova
schvaluje
ustanovení Redakční rady Prostějovských radničních listů jako pracovní skupiny ve složení:
předseda: Ivo Heger (redaktor)
členové: Anna Kajlíková (referent mediální komunikace), Jana Gáborová (referent vnějších vztahů).
K bodu 4. 7 Statut Prostějovských radničních listů
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9327:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit nový Statut Prostějovských radničních listů dle předloženého návrhu.
K bodu 4. 8 Videoportál města Prostějova
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, Mgr. Jura, Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková, Ing. Rozehnal, Ing. Sokolová
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9328:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
70
006409
5901
07000007071
180 000,00
(snížení rezervy RMP pro ROZOP)
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
10
003349
5169
0100000100800
180 000,00
(zvýšení položky – videoportál města Prostějova)
b) uzavření Smlouvy o dílo s fyzickou osobou podnikající, panem Ivo Hegrem, se sídlem tř. Kosmonautů 1026/3,
Olomouc – Hodolany 779 00, IČO: 69994382.
K bodu 4. 9 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů - Hanácké pivní slavnosti
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
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Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9329:
Rada města Prostějova
uděluje
podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku Ing. Petru Paníčkovi, Žárovice 79, 798 03
Plumlov, IČ 724 89 201, dne 4. 5. 2019 při pořádání akce „Hanácké pivní slavnosti 2019“, pořádané za
Plumlovskou ulicí p. č. 367/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova (prostory vedle OC Albert) od 12.00 hod. – 24.00
hodin.
K bodu 4.10 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů - Plážové hřiště
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9330:
Rada města Prostějova
uděluje
podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku statutárnímu městu Prostějovu,
zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, na akci „Hanácké beach“ pořádaný ve dnech 15. 5. – 9. 6.
2019 od 13.00 do 20.00 hodin na nám. T. G. Masaryka.
K bodu 4.11 Nákup uměleckých děl a doporučení Komise pro nákup uměleckých děl
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
V rozpravě vystoupili: R. Karšulín, Ing. Carda, Ing. Rozehnal, RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu, hlasovat o nákupu uměleckých děl per partes.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9331:
Rada města Prostějova
rozhodla
hlasovat o nákupu uměleckých děl per partes.
Předsedající dal hlasovat o nákupu díla: Milan Kubeš – obraz Tenisté – olej na plátně, 70x50 cm, cena 8.000,-- Kč.
Hlasování: 3 pro, 6 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval
Nebyl schválen návrh: Zakoupit z rozpočtu města Prostějova umělecké dílo: Milan Kubeš – obraz Tenisté – olej na
plátně, 70x50 cm, cena 8.000,-- Kč.
Předsedající dal hlasovat o nákupu díla: Milan Fridrich – obraz Abstraktní kompozice, olej na desce, 40x40 cm, cena
2.000,-- Kč.
Hlasování: 3 pro, 3 proti, 5 zdržel se, 0 nehlasoval
Nebyl schválen návrh: Zakoupit z rozpočtu města Prostějova umělecké dílo: Milan Fridrich – obraz Abstraktní
kompozice, olej na desce, 40x40 cm, cena 2.000,-- Kč.
Předsedající dal hlasovat o nákupu díla: Miloš Libra – obraz Žena s deštníkem, olej na desce, 50x30 cm, cena 13.000,-Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9332:
Rada města Prostějova
schvaluje
nákup uměleckého díla z rozpočtu města Prostějova: Miloš Libra – obraz Žena s deštníkem, olej na desce, 50x30
cm, cena 13.000,-- Kč.
Předsedající dal hlasovat o nákupu díla: Mira Macík – bez názvu, serigrafie, 100x70 cm, cena 3.000,-- Kč.
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Hlasování: 4 pro, 5 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval
Nebyl schválen návrh: Zakoupit z rozpočtu města Prostějova umělecké dílo: Mira Macík – bez názvu, serigrafie,
100x70 cm, cena 3.000,-- Kč.
K bodu 4.12 Pověření členů Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím
návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
chváleno usnesení č. 9333:
Rada města Prostějova
pověřuje
k provádění sňatečných obřadů v přítomnosti matrikáře v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při občanských sňatcích ve správním obvodu zdejšího
matričního úřadu tyto členy Zastupitelstva města Prostějova:
Boženu Sekaninovou,
PaedDr. Jaroslava Šlambora.
K bodu 4.13 Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Prostějova
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9334:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého
návrhu.
K bodu 4.14 Návrh Jednacího řádu osadních výborů
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9335:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Jednací řád osadních výborů dle předloženého návrhu.
K bodu 4.15 Dotace 2019 - Zdravé město Prostějov
Písemný materiál předložili RNDr. Rašková a Mgr. Mokroš, úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9336:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z prostředků projektu Zdravé město Prostějov v kapitole 10 a z prostředků fondu rezerv a
rozvoje v kapitole 70 – finanční
1. ve výši 12.000 Kč Národnímu domu o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, IČO 255 76 313
- na organizaci tanečních odpoledních čajů, na honorář pro hudbu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 1. 12. 2019
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2. ve výši 40.000 Kč Janě Šmudlové…..
- na organizaci jednodenních výletů pro seniory s exkurzemi
- na zajištění dopravy, vstupného, propagačních a informativních materiálů
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 1.12.2019
3. ve výši 5.000 Kč Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring
„Sedmikráska“, z. s., Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178
- na zajištění osvětových akcí a letáků pro nemocné, nákup potravin pro praktické ukázky přípravy bezlepkové
stravy, dopravu
- na zajištění přednášky gastroenteroložky a nutriční terapeutky
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1.12.2019 a vyúčtování
dotace předložit do 1.12.2019
4. ve výši 7.000 Kč Zdraví od malička z. s., Bílovice-Lutotín 15, IČO 042 21 796
- Příroda je fakt… dostat děti od počítačů a mobilních telefonů
- Série jednodenních ozdravných výletů do přírody
- na dopravu, lektorné, plakáty, na propagaci, na výkon koordinační práce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 1. 12. 2019
5. ve výši 10.000 Kč Stodůlková Krejčí Iveta Mgr., …..
- na organizaci výstavy Generační fotografie
- na realizaci ateliérové fotografie, propagační materiály, výrobu reportážních fotografií ze zařízení pro seniory,
realizace prezentace fotografií při módní přehlídce oděvů pro seniory, zajištění hudebního programu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 1. 12 .2019
6. ve výši 10.000 Kč Stryková Petra, Ing., Dolní 2070/77, 796 01 Prostějov, IČO 043 14 344
- Army test bez hranic – testování fyzické kondice všech věkových kategorií
- na ozvučení, lektory, pitný režim, ochutnávka fit občerstvení, pronájem měřícího zařízení, drobné odměny pro
zúčastněné
- na propagaci, na výkon koordinační práce
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 1. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 1. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem
Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem
1. Národnímu domu o.p.s., Vojáčkovo nám. 1, 796 01 Prostějov, IČO 255 76 313
2. Janě Šmudlové, …..
3. Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring
„Sedmikráska“, z. s., Kostelecká 17, 796 01 Prostějov, IČO 644 39 178
4. Zdraví od malička z. s., Bílovice-Lutotín 15, IČO 042 21 796
5. Stodůlková Krejčí Iveta Mgr., …..
6. Stryková Petra, Ing., Dolní 2070/77, 796 01 Prostějov, IČO 043 14 344
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0010
006409
5222
1
0100000101400
12 000,00
(zvýšení položky 5222 – Národní dům o.p.s. – na honorář pro hudbu)
0010
003299
5222
0100000101400
40 000,00
(zvýšení položky 5493 – Jana Šmudlová – organizace akcí)
0010
006409
5222
0100000101400
5 000,00
(zvýšení položky 5222 -Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitits herpetiformis
Duhring „Sedmikráska“, přednášky a osvětové akce, příprava bezlepkové diety a jídel)
0010
006409
5222
1
0100000101400
7 000,00
(zvýšení položky – Zdraví od malička z. s., Bílovice-Lutotín
0010
006409
5222
0100000101400
10.000,00
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(zvýšení položky – Stodůlková Krejčí, Olomouc)
0010
006409
5222
0100000101400
(zvýšení položky – Stryková, TRX Bez hranic, Prostějov)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0010
006409
5909
0100000101400
(projekt Zdravé město – Komise ZM a MA21)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0070
8115
1
0700000000000
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

10.000,00

O hodnotu v Kč
65 000,00

O hodnotu v Kč
19 000,00

d) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“
1) ve výši 10.000 Kč ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, sídliště Svobody 24/79, 796 01, IČO 479 22 770
- na úhradu nákladů spojených s organizací projektu Zdravé město – Štafeta
přátelství a zdraví 10. ročník
- nákup občerstvení, odměn a dárků pro děti a sportovce, zajištění pitného režimu
- na zdravotnický materiál, na propagaci akce a nákup kancelářských potřeb;
2) ve výši 15.000 Kč Městské knihovně Prostějov, příspěvkové organizaci, Skálovo nám. 6, IČO 670 08 976
- na rozvíjení volnočasových aktivit, podporu celoživotního vzdělávání
- na materiál k aktivitám
- na organizaci kulturních a vzdělávacích programů
- na výrobu propagačního materiálu, letáků, náplň do tiskárny, nákup odměn a občerstvení pro soutěžící, nákup
drobných cen;
e) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
0020
003113
5331
0200000020337
10 000,00
(navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 z prostředků
projektu „Zdravé město Prostějov“)
0020
003314
5331
0200000020402
15 000,00
(navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně příspěvkové organizaci, Skálovo nám. 6, Prostějov
z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0010
006409
5909
0100000101400
25 000,00
(snížení položky projektu Zdravé město 5909 – Komise ZM a MA21)
K bodu 5.1 Návrh změny Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova k 1. 5. 2019
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9337:
Rada města Prostějova
schvaluje
změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova s účinností ode dne 1. 5. 2019, a to tak, že
1) v části Třetí upravující činnost Odboru sociálních věcí
- v Dílu 3 se ruší článek 83, 84 a nahrazuje se novým zněním:
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO RODINU, NEZAMĚSTNANÉ, SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Článek 83
Vedoucí oddělení
Vedoucí oddělení
a) řídí, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených zaměstnanců zařazených do jím řízeného
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oddělení a kontroluje plnění úkolů,
b) koncepčně, metodicky a odborně řídí a zajišťuje činnost oddělení a výkon agend v oblasti sociálních
služeb pro rodinu, nezaměstnané, seniory a zdravotně postižené občany, včetně řešení sociálně právních
problémů,
c) koordinuje a poskytuje sociálně právní poradenství a realizuje metodickou a koncepční činnost v oblasti
péče o rodinu, nezaměstnané a společensky nepřizpůsobivé osoby, sociálních služeb pro seniory a
zdravotně postižené občany,
d) zpracovává koncepci práce jednotlivých úseků činnosti oddělení s cílem jejich maximální hospodárnosti
při současném dosažení požadované kvality práce dle potřeb klientů,
e) provádí depistážní činnost a zabezpečuje poskytování krizové pomoci,
f) samostatně vykonává specializované agendy v oblasti péče o rodinu a dítě, nezaměstnané, společensky
nepřizpůsobivé občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, sociálních služeb pro seniory a zdravotně
postižené občany,
g) koordinuje a zabezpečuje specializovanou agendu opatrovnictví fyzických osob, jejichž způsobilost
k právním úkonům byla soudem omezena,
h) plní další povinnosti vedoucího oddělení podle tohoto organizačního řádu,
Článek 84
Oddělení sociálních služeb pro rodinu, nezaměstnané, seniory a zdravotně postižené
(1) Při výkonu přenesené působnosti zabezpečuje oddělení sociálních služeb pro rodinu, nezaměstnané, seniory a
zdravotně postižené sociální služby zaměřené na tyto cílové skupiny:
a) osoby ohrožené sociálním vyloučením,
b) osoby žijící rizikovým způsobem života,
c) oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
d) osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
e) osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy,
f) rodiny s dětmi,
g) imigranty,
h) seniory,
i) osoby se zdravotním postižením,
(2) Při zajišťování agendy poskytování sociálních služeb směřovaných k osobám se zdravotním postižením nebo
s duševním onemocněním, osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby a osobám ohroženým sociálním
vyloučením zajišťuje následující činnosti:
a) vytváří koncepční materiály metodické a analytické pro sociální práci ve městě a podmínky pro
zavádění sociální a související služby pro tyto skupiny klientů,
b) realizuje sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti,
c) realizuje proces rozvoje plánování sociálních služeb ve městě ve střednědobém plánu, podle aktuálních
potřeb a požadavků jednotlivých skupin občanů,
d) individuálně plánuje cíle pomoci klientům (činnosti, metody a kroky), které povedou k jejich naplnění,
e) podílí se na větší informovanosti a otevřenosti většinové společnosti vůči lidem se zdravotním postižením
nebo duševním onemocněním,
f) spolupracuje se státními, samosprávnými, neziskovými organizacemi a jinými subjekty při nastavování
efektivní realizace sociální sítě ve městě a při řešení životní situace klienta,
g) podílí se na realizaci preventivních programů,
h) rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu dle § 10 a § 118 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení,
i) vede řádnou evidenci klientů na tzv. standardizovaných záznamech sociálního pracovníka a v těchto
provádí záznamy o prováděných úkonech,
j) vytváří koncepci pro-rodinné politiky ve městě a realizuje ji,
k) zabezpečuje tzv. krizovou pomoc a sociální poradenství v jednotlivých naléhavých případech,
l) vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí (depistážní šetření),
m) provádí posouzení situace jedinců, skupin či komunit ohrožených sociálním vyloučením,
n) provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
o) realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta (asistence a pomoc při nácviku
zvládání sociálních a praktických dovedností sociálně vyloučených, pomoc při vyřizování nárokových
dávek a při získávání kontaktů na organizace poskytující odpovídající sociální služby, doprovod do
návazných služeb, pomoc při ustanovení zvláštního příjemce, informuje o platných zákonech,
povinnostech a důsledcích jejich chování a jednání, podpora osobě pečující při zvládání souvisejících
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obtíží, pomoc rodinám v péči o členy rodiny se zdravotním nebo duševním onemocněním, poskytování
poradenství, pomoc s ustanovením zvláštního příjemce, pomoc při získání kontaktů na organizace
poskytující odpovídající sociální služby, poskytování informací o nových a dostupných službách, pomoc
s výběrem a vyřizováním žádostí o umístění zdravotně postiženého dítěte do vhodného typu zařízení),
p) pomáhá jedincům, skupinám či komunitám získávat kompetence, které jim umožní uvědomovat si svá
práva a být schopni sami legitimním způsobem ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky
svých životů,
q) realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta (zprostředkování jednání se subjekty
v jejich sociálním prostředí, zástup zájmů a práv, pomoc při zvládání nedorozumění nebo konfliktů ve
vzájemných vztazích),
r) stanovení úhrady za stravu a za péči u dětí umístěných do domova pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření (§ 74 odst. 2 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
(3) Při zajišťování sociálních služeb osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům - výkon
funkce veřejného opatrovníka, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zajišťuje oddělení tyto činnosti:
a) vyhledává osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům v jejich přirozeném
prostředí, vyhledává osoby vhodné pro pověření činností opatrovníka,
b) provádí sociální šetření u osob, u kterých byl podán podnět na omezení způsobilosti k právním úkonům
i osob, které chtějí vykonávat činnost opatrovníka,
c) individuálně plánuje cíle pomoci osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
a činnosti, metody a kroky, které povedou k jejich naplnění,
d) zajišťuje finanční prostředky k uplatnění zákonných nároků klienta,
e) pravidelně vydává klientovi finanční částku dle rozsudku soudu a také s přihlédnutím ke klientovým
schopnostem hospodařit s penězi,
f) zajišťuje uspokojivý zdravotní stav klienta,
g) poskytuje sociálně právní poradenství opatrovníkovi v plnění jeho povinností,
h) eviduje a koordinuje hospodaření finančních prostředků opatrovance, se kterými disponuje zařízení
sociálních služeb, kde jsou klienti umístěni,
i) spolupracuje s dalšími službami (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a veřejné správy,
zdravotnickými zařízeními, soudy, zařízeními pro výkon trestu odnětí svobody a výkon vazby,
vzdělávacími institucemi atd.) nebo odborníky (speciálními pedagogy, psychology, lékaři atd.) na řešení
životní situace osob s různý stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) zajišťuje vhodné ubytování odpovídající zdravotnímu stavu opatrovance, dojednává a uzavírá smlouvy
o poskytování sociálních služeb, pracovní smlouvy apod.,
k) zajišťuje pracovní rehabilitaci, zastupuje klienta v průběhu dědických řízení a úředních jednání.
Zpracovává a předkládá zprávy o výkonu opatrovnictví a hospodaření s finančními prostředky
opatrovance soudu, podává zprávy soudům o výkonu opatrovnictví blízkých osob,
l) spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých
životních situací klientů,
m) podává u místně, věcně a funkčně příslušného soudu podnět k zahájení řízení o způsobilosti k právním
úkonům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
n) spravuje finanční prostředky a nemovitý majetek klienta (hospodaření s důchody, zajišťování srážek,
exekucí apod.).
(4) Oddělení sociálních služeb pro rodinu, nezaměstnané, seniory a zdravotně postižené dále zajišťuje tyto
agendy:
a) zastupování osob při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb
u osob, které dle lékařského posudku nejsou schopny samostatně jednat a nemají zákonného zástupce
(§ 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
b) vydávání zvláštního označení pro parkování vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou
(§ 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích),
c) realizace dotačních projektů,
d) vydávání, evidování a kontrola průkazů senior taxi.

-

v Dílu 3 se ruší článek 85, 86

-

v Dílu 9 v článku 92 se vypouští písmena:
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a)

e)

f)

zabezpečuje řádnou funkčnost databáze sítě, programového vybavení a aplikace, realizuje
metodickou, konzultační a rozborovou činnost v oblasti programového vybavení pro zadávání,
výpočet a ukládání dat,
provádí správu podpisových certifikátů typu VCA a QCA certifikační autority Česká pošta,
vyřizuje nové certifikáty, vede evidenci platných certifikátů a zajišťuje jejich obnovu podle
termínů platnosti,
zajišťuje aplikaci elektronického podpisu do systému oběhu a archivace dokladů (vazby na
elektronickou poštu) a dalších SW subsystémů.

a stávající písmena b), c), d) se nově označují a), b), c).
2) v části Třetí upravující činnost Odboru informačních technologií
v Dílu 2 v článku 147 Oddělení implementace a procesů, oddělení se nově doplňuje písm. aa) a bb)
tohoto znění:
aa) zabezpečuje řádnou funkčnost databází, sítě, programového vybavení a aplikací, realizuje
metodickou, konzultační a rozborovou činnost v oblasti programového vybavení pro zadávání,
výpočet a ukládání dat,
bb) provádí správu certifikátů pro elektronický podpis, elektronickou pečeť a komerčních certifikátů,
vyřizuje nové certifikáty, vede evidenci platných certifikátů a zajišťuje jejich obnovu podle termínů
platnosti,
3) změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova, bod 8 – Organizační schémata
Magistrátu města Prostějova včetně systemizace pracovních míst, dle předloženého návrhu, s účinností
od 1. 5. 2019,
4) změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova, bod 7, 10 – Organizační schémata
Magistrátu města Prostějova včetně systemizace pracovních míst, dle předloženého návrhu, s účinností
od 1. 4. 2019,
5) v Obsahu Organizačního řádu se text „XVII: PRÁVNÍK MĚSTA“ nahrazuje textem „XVII: Zrušeno“
6) v části Druhé upravující Vnitřní organizaci, systém řízení a kontrolní systém
- v Dílu 1 v článku 8 se v odst. 1 mění stávající text na nový text tohoto znění „Magistrát tvoří
primátor, pět náměstků primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města zařazení do
magistrátu.“
- v Dílu 2 v článku 15 se v odst. 1 druhé větě nahrazuje text „Zastupitelstvo zvolilo čtyři náměstky
primátora a uvolněného člena rady města“ textem „Zastupitelstvo zvolilo pět náměstků
primátora.“, v odst. 2 se text „její“ nahrazuje textem „jeho“, v odst. 3 se vypouští text „a
uvolněnému členu rady města“.
- v Dílu 3 v článku 16 odst. 3 se slovo „primátorky“ nahrazuje slovem „primátora“.
- v Dílu 4 v článku 17 odst. 1 se vypouští text „uvolněný člen rady města“
7) v části Třetí upravující činnost Odboru kancelář primátora
- v Dílu 3 v článku 21 písm. c) se text „primátorky“ nahrazuje textem „primátora“, v článku 22 písm.
a), b), c), m) vypouští text „a uvolněného člena rady města“
- v Dílu 7 v článku 28 písm. m) se vypouští text „a uvolněného člena rady města“
- v Dílu 10 v článku 30a písm. b), c), e), h), j) se vypouští text „uvolněného člena rady“.
8) v části Třetí upravující činnost Odboru kancelář tajemníka
- v Dílu 3 v článku 33 nahrazuje text „OZV č. 3/2016“ textem „OZV č. 1/2018“
- v Dílu 7 v článku 40 písm. d) e) se vypouští text „právníka města“
9) v části Třetí upravující činnost Odboru rozvoje a investic
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-

v Dílu 4 v článku 107 písm. b) se vypouští text „uvolněného člena rady“

10) v části Čtvrté upravující Postavení a činnost zaměstnanců a dalších orgánů města
- v článku 155 odst. 5 se k textu „osadní výbor Vrahovice“ doplňuje text „Čechůvky“, v odst. 6 se text
„usnesením č. 14296 ze dne 15. 12. 2014“ nahrazuje textem „usnesením č. 18234 ze dne 4. 12. 2018“.
-

v článku 156 odst. 5 se stávající text nahrazuje novým textem tohoto znění:
(5) Usnesením rady města č. 8982 ze dne 13.11.2018 a usnesením č. 81081 ze dne 18.12.2018 byly
zřízeny tyto komise:
Komise sportovní
Komise výstavby
Komise školská
Komise pro dopravu
Komise pro kulturu
Komise životního prostředí
Komise pro rozvoj města, podporu podnikání a cestovní ruch
Komise sociální a zdravotní
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Komise bytová
Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21
Komise pro nákup uměleckých děl
Komise pro IT a Smart city.

K bodu 5.2 Zadávací řízení veřejné zakázky „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5, Prostějov“
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9338:
Rada města Prostějova
rozhodla
1. na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) o výběru dodavatele v zadávacím řízení „EÚO MŠ Šárka 4, budova
Dvořákova 5, Prostějov“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost Prostějovská stavební
společnost – PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČ: 60722291, jejíž nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a splnila všechny podmínky pro účast v zadávacím řízení, jak je
uvedeno v důvodové zprávě;
2. za podmínky, že vybraný dodavatel doloží dle § 122 odst. 3 ZZVZ kvalifikační a další doklady požadované v
zadávací dokumentaci, zadat veřejnou zakázku „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5, Prostějov“ společnosti
Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČ:
60722291 a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky.
pověřuje
již ustavenou hodnotící komisi provedením kontroly úplnosti a správnosti dokladů prokazujících způsobilost,
splnění kvalifikačních předpokladů a technických a dalších podmínek, požadovaných v zadávací dokumentaci,
předložených vybraným dodavatelem Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova
1981/11, 796 01 Prostějov, IČ: 60722291, v souladu s § 122 odst. 3. ZZVZ, před uzavřením Smlouvy o dílo.
ukládá
1. Odboru rozvoje a investic zajistit po doložení veškerých požadovaných dokladů vybraným dodavatelem ve
lhůtě dle zákona uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5,
Prostějov“ s vybraným dodavatelem Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o., se sídlem Ječmínkova
1981/11, 796 01 Prostějov, IČ: 607 22 291.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI
k. termín: 17. 5. 2019
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2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace
zadávacího řízení „EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5, Prostějov“ ve lhůtách stanovených zákonem.
odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT
k. termín: 31. 5. 2019
K bodu 5.3 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování závodní preventivní péče
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9339:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování závodní preventivní péče dle znění v příloze k písemnému
materiálu.
K bodu 5.4 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Prostějova č.
1/2018 o nočním klidu
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9340:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2018 o nočním klidu, ve znění pozdějších změn, dle přílohy k písemnému materiálu.
K bodu 6.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9341:
Rada města Prostějova
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků na dobu neurčitou mezi městem Prostějov a
1. městem Němčice nad Hanou
2. městysy Drahany, Protivanov
3. obcemi – Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Doloplazy, Hluchov, Ivaň, Lešany,
Mořice, Olšany u Prostějova, Rozstání, Skalka, Tvorovice, Víceměřice, Vřesovice.
K bodu 7.1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (beachvolejbalové hřiště)
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Sokolová
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9342:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP

UZ
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Organizace

O hodnotu v Kč

11
6171
5164
0110000000000
129.345,00
Pronájem kurtu a ochranné sítě po obvodu kurtu, pronájem sprchového kontejneru, WC a šatny
11
6171
5169
0110000000000
227.712,00
Doprava, rozhrnutí písku, zajištění provozu kurtu
11
6171
5139
0110000000000
54.400,00
Písek do arény
11
6171
5137
0110000000000
13.500,00
Geotextilie pod písek
11
6171
5151
0110000000000
3.000,00
Vodné, stočné
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
70
6409
5901
0700000707100
427.957,00
Rezerva RMP pro ROZOP
K bodu 7.2 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (pískové sochy, workshop)
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
V rozpravě vystoupili: Ing. Sokolová, RNDr. Rašková
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9343:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
11
6171
5169
Vytvoření sochy, workshop, doprava
11
6171
5139
Písek, penetrace
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
70
6409
5901
Rezerva RMP pro ROZOP

UZ

Organizace
0110000000000
0110000000000

UZ

Organizace
0700000707100

O hodnotu v Kč
61.500,00
3.500,00

O hodnotu v Kč
65.000,00

K bodu 7.3 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení (ozvučovací aparatura)
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA
V rozpravě vystoupili: Ing. Sokolová, Mgr. Jura
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9344:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
11
6171
5137
Pořízení ozvučovací aparatury
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
70
6409
5901
Rezerva RMP pro ROZOP

UZ

Organizace
0110000000000

O hodnotu v Kč
35.000,00

UZ

Organizace
0700000707100

O hodnotu v Kč
35.000,00
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K bodu 8.1 ROZOP kapitoly 41 – Doprava
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr..
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Nakládal, RNDr. Rašková
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9345:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. použití finančních prostředků kapitoly 41 – doprava v celkové výši 40.000,- Kč na zajištění dopravně
výchovných akcí pořádaných odborem dopravy v roce 2019
2. rozpočtové opatření v kapitole 41 – doprava, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola

ODPA

Pol

41

5311

5909

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0410000416000

40.000,-

Ostatní neinvestiční výdaje
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola

ODPA

Pol

41

2223

5193

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0410000416000

30.000,-

Nákup materiálu jinde nezařazený
Jedná se o nákup materiálu potřebného pro zajištění dopravně výchovných akcí BESIP, cen pro vítěze a
dále předmětů preventivního charakteru pro výchovné akce.
41

2223

5175

0410000416000

10.000,-

Pohoštění
Občerstvení pro účastníky dopravně výchovných akcí BESIP.
K bodu 9. 1 ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. - žádost o schválení aktualizace ročního plánu odpisů
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9346:
Rada města Prostějova
schvaluje
aktualizaci ročního plánu účet. odpisů na rok 2019 ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 dle přílohy k písemnému
materiálu.
K bodu 9. 2 ZŠ PV Dr. Horáka - žádost o schválení aktualizace ročního plánu odpisů
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9347:
Rada města Prostějova
schvaluje
aktualizaci ročního plánu účet. odpisů na rok 2019 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 dle přílohy k písemnému
materiálu,
souhlasí
s úpravou finančního plánu ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, a to s navýšením závazného ukazatele 551 – odpisy
dlouhodobého majetku ve výši + 6.255 Kč.
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K bodu 9. 3 Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV – Chytrá škola
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9348:
Rada města Prostějova
souhlasí
se zapojením Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60, Základní školy Prostějov, ul. Dr.
Horáka 24, Základní školy a mateřské školy Prostějov, Kollárova ul. 4, Základní školy Prostějov, ul. Vl.
Majakovského 1, Základní školy a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14 do realizace projektu „Chytrá
škola“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako partnerů bez finančního příspěvku.
K bodu 9. 4 Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV pro ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul.
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9349:
Rada města Prostějova
souhlasí
s realizací projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“ v
Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Základní školou a mateřskou školou Prostějov,
Melantrichova ul. 60, IČO: 628 60 500.
K bodu 9. 5 Žádost o souhlas se zahraniční pracovní cestou do Itálie
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím
návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9350:
Rada města Prostějova
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou do Itálie ve dnech 7. – 16. 6. 2019 PaedDr. Aleny Hekalové, ředitelky Mateřské
školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizace.
K bodu 9. 6 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – DDM Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9351:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
I. schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže
Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, PSČ 796 01, IČO 008 40 173 podle
předloženého návrhu;
II. vydat Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov,
příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, Olympijská 4, PSČ 796 01, IČO 008 40 173 podle předloženého
návrhu.
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K bodu 9. 7 Dodatek č. 1 ke smlouvě OŠKS/Cás/ZMP/7-19 (SKC Prostějov z. s.)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9352:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (OŠKS/Cás/ZMP/7-19)
SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, Prostějov, IČO 155 27 395, který se týká změny účelu, a to: na podporu
celoroční činnosti družstev mládeže v silniční – dráhové cyklistice a družstva BMX (energie spojené s provozem
budovy a areálu velodromu, pronájmy sportovních zařízení, cyklistický materiál; náklady na závody – doprava,
startovné, ubytování, strava; náklady na soustředění – ubytování, doprava, strava).
K bodu 9. 8 Dotace 2019 nedoporučená - oblast vzdělávání (SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Prostějov)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9353:
Rada města Prostějova
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 ve výši
80.000,-- Kč SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov, IČO 628 59
781 na zpracování a vydání publikace „Kronika očima starosty OSH Prostějov“,
důvod: 15 let není dostatečně dlouhá doba pro vydání kroniky sdružení.
K bodu 9. 9 Dotace 2019 – oblast sportu – jednorázová akce (Česká sportovní a. s.)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Blumenstein, RNDr. Rašková, PaedDr. Krchňavý, Ing. Carda, Bc. Sklenka
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9354:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje
ve výši 1.500.000,-- Kč České sportovní a. s., Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 257 48 521
- na pořádání utkání Fed Cupu ČR x Kanada (ubytování a stravování, cestovné, propagace, marketing, média,
pořadatelská služba, hostesky)
- 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 Českou sportovní a. s., Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 257 48 521
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0000000020
003419
5213
1
0200000000000
(zvýšení položky 5213 – Česká sportovní a. s. – utkání Fed Cupu ČR x Kanada)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0000000070
8115
1
0700000000000
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
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O hodnotu v Kč
1.500.000

O hodnotu v Kč
1.500.000

K bodu 9.10 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (stavební opravy MŠ, ZŠ a Sportcentra DDM)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
V rozpravě vystoupil: Ing. Carda
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9355:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
364 0200000020322
297.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, Rumunská ul. 23 – výměna oken
a dveří v přízemí budovy školy)
0020
003111
5331
365 0200000020325
325.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, ul. Šárka 4a – oprava výdejen
školy a jejich dovybavení na pracovišti ul. Libušinka 18)
0020
003111
5331
366 0200000020327
480.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, Partyzánská ul. 34 – 180.000 Kč
oprava posuvných dveří a oprava oplocení na pracovišti ul. Hanačka 3 ve výši cca 300.000 Kč)
0020
003111
5331
367 0200000020330
395.600,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, Moravská ul. 30 – oprava 2
vlajkových stožárů a madel a nátěry ploch na terasách 82.000 Kč, oprava shrnovacích dveří ve třídách
153.600 Kč, zastínění pískovišť a jejich kompletní oprava 137.000 Kč oprava a sanace omítek ve sklepě
23.000 Kč)
0020
003113
5331
355 0200000020332
482.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Palackého tř. 14 – opravy
sociálního zařízení a šaten u tělocvičny)
0020
003113
5331
356 0200000020336
199.200,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Kollárova ul. 4 – výměna
oken a dveří u tělocvičny, šatnách a sprchách budovy školy)
0020
003113
5331
357 0200000020337
337.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ J. Železného PV, výměna
podlahové krytiny – linolea v I. NP pavilonu C)
0020
003113
5331
359 0200000020339
415.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. Majakovského 1 – sanace
vlhkého zdiva uvnitř i vně budovy školní družiny)
0020
003121
5331
360 0200000020340
480.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města PV, Studentská ul. 2 –
opravy sociálního zařízení, sprch a čtyř šaten)
0020
003113
5331
361 0200000020341
600.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. Dr. Horáka 24 – oprava
podlahových krytin na chodbách II. stupně 344.530 Kč, v kabinetu plavání, vybavení kabinetu přírodopisu a
plavání nábytkem, malířské, natěračské a obkladačské práce v uvedených kabinetech ve výši 222.470 Kč,
oprava vestavných skříní 33.000 Kč)
0020
003233
5331
363 0200000020399
590.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM PV, Olympijská ul. 4
– oprava bývalé restaurace 165.000 Kč, oprava a technické zhodnocení kondiční místnosti 245.000 Kč,
opravy na sále v I. patře 180.000 Kč)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
006409
5171
0200000000007
4.600.800,(snížení položky 5331 určené na stavební opravy a údržbu u PO)
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K bodu 9.11 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (stavební opravy ZŠ Melantrichova a E. Valenty)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
V rozpravě vystoupil: Mgr. Ivánek
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9356:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003113
5331
358 0200000020338
2.140.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60 – I.
etapa oprava příjezdové komunikace a parkovacích stání ke školní jídelně a tělocvičně školy)
0020
003113
5331
362 0200000020344
804.000,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ PV, ul. E. Valenty 52 – oprava
chodníků v areálu školy)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0020
006409
5171
0200000000007
2.944.000,(snížení položky 5331 určené na stavební opravy a údržbu u PO)
souhlasí
I. s realizací I. etapy opravy příjezdové komunikace a parkovacích stání ke školní jídelně a tělocvičně školy na
ZŠ a MŠ PV, Melantrichova ul. 60;
II. s realizací oprav chodníků v areálu školy na ZŠ PV, ul. E. Valenty 52.
K bodu 9.12 ROZOP kapitoly 20 - Školství, kultura a sport (realizace přírodních zahrad)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Ivánek
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9357:
Rada města Prostějova
schvaluje
1. účelové navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 54.795,- Kč na
realizaci projektu „Vybudování zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a,
Prostějov“
2. účelové navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizaci
ve výši 62.899,- Kč na realizaci projektu „Přírodní zahrada při MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, Prostějov“
3. účelové navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizaci
ve výši 57.427,- Kč na realizaci projektu „Vybudování zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole Prostějov,
Rumunská ul. 23“
4. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
368 0200000020325
54.795,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka
4a)
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0020
003111
5331
369 0200000020330
62.899,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Mateřská škola Prostějov, Moravská
ul. 30)
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
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0020
003111
5331
370 0200000020322
57.427,(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Mateřská škola Prostějov, Rumunská
ul. 23)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
175.121,Fond rezerv a rozvoje
K bodu 10.1 ROZOP kapitoly 71 – Sociální fond
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing.
V rozpravě vystoupil: Ing. Blumenstein
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9358:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
0071
006171
5660
0710000000000
(snížení položky 5660 – neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu)
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
0071
006171
5499
0710000710050
(zvýšení položky 5499 – kultura, tělovýchova a sport)

O hodnotu v Kč
80 000,--

O hodnotu v Kč
80 000,--

K bodu 10.2 Dotace 2019 - oblast kultury – jednorázové akce
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9359:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje
1. ve výši 20.000,-- Kč České speleologické společnosti, základní organizaci 7-03, Javoříčko, Winklerova 2286/14,
Prostějov, IČO 657 62 681
- na vydání publikace k 50. výročí speleologické skupiny (fotografické materiály)
- 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 30.000,-- Kč Vlastimile Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 217/1, IČO 652 68 202
- na uskutečnění koncertu k 150. výročí vzniku sboru (organizace, materiální náklady, zvukový a obrazový
záznam, almanach, květiny, dekorace, propagace, služby, 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
3. ve výši 12.000,-- Kč Avatarce s. r. o., nám. T. G. Masaryka 197/20, IČO 031 67 054
- na podporu akcí: Piano na ulici, Galerie Avatarka a Galerie na ulici (údržba podvozku piana, naladění piana,
nákup klipartů, zatavení vystavených děl do folií, údržba galerie na ulici a 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
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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
4. ve výši 25.050,-- Kč Muzeu a galerii v Prostějově, p. o., nám. T. G. Masaryka 7, IČO 000 91 405
- na vybavení herny k výstavě „Fotbal, to je hra!“
- 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)
1. Českou speleologickou společností, základní organizací 7-03, Javoříčko, Winklerova 2286/14,
Prostějov, IČO 657 62 681
2. Vlastimilou Prostějov, z. s., Vojáčkovo nám. 217/1, IČO 652 68 202
3. Avatarkou s. r. o., nám. T. G. Masaryka 197/20, IČO 031 67 054
4. Muzeem a galerií v Prostějově, p. o., nám. T. G. Masaryka 7, IČO 000 91 405
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003319
5222
1
0200000000000
50 000
(zvýšení položky 5222 – Česká speleologická společnost, základní organizace 7-03, Javoříčko - vydání
publikace k 50. výročí speleologické skupiny; Vlastimila Prostějov,
z. s., - na uskutečnění koncertu k 150. výročí vzniku sboru)
0000000020
003319
5213
1
0200000000000
12 000
(zvýšení položky 5213 – Avatarka s. r.o. - na podporu akcí: Piano na ulici, Galerie Avatarka a Galerie na
ulici)
0000000020
003319
5331
1
0200000000000
25 050
(zvýšení položky 5331 – Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. - vybavení herny k výstavě „Fotbal, to je
hra!“)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
87 050
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 10.3 Dotace 2019 - oblast kultury – celoroční činnost
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, RNDr. Rašková
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9360:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 15.000,-- Kč
Jindřichu Skácelovi, V polích 4371/9, Prostějov, IČO 658 34 470
- na podporu činnosti Galerie umění Prostějov (doprava uměleckých děl)
- 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
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem a příjemcem
Jindřichem Skácelem, V polích 4371/9, Prostějov, IČO 658 34 470
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c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003319
5212
1
0200000000000
15 000
(zvýšení položky 5212 – Jindřich Skácel - na podporu činnosti Galerie umění Prostějov)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
15 000
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 30.000,-- Kč
Spolku pro záchranu varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého „u Milosrdných“ v Prostějově, z. s., Rejskova
2999/23, IČO 074 98 004
- na podporu činnosti spolku (propagace kulturních akcí na veřejných místech Prostějova a okolí, sazba,
grafické návrhy a tisk propagačních materiálů a brožur)
- 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
Spolkem pro záchranu varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého „u Milosrdných“ v Prostějově, z. s., Rejskova
2999/23, IČO 074 98 004
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0000000020
003319
5222
1
0200000000000
(zvýšení položky 5222 - Spolek pro záchranu varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého
„u Milosrdných“ v Prostějově, z. s. – podpora činnosti spolku)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0000000070
8115
1
0700000000000
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

O hodnotu v Kč
30 000

O hodnotu v Kč
30 000

Mgr. Jura pověřil řízením schůze Ing. Rozehnala.
K bodu 11. 1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (rekonstrukce mostu na ul. B. Šmerala – PD)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9361:
Rada města Prostějova
schvaluje
I. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2219
6121
0600642000000
340 000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce mostu na ul. B. Šmerala – projektová
dokumentace
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070

6409

5901

0700000707100
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340 000

Snížení rezervy RMP
II. zadání projektové dokumentace pro společné uzemní a stavební řízení a pro provádění stavby –
„Rekonstrukce mostu na ul. B. Šmerala - PD“ formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti Ing. Tomáš Ruth,
Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín, IČO 87672570.
K bodu 11. 2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Plumlovská)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9362:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
2219
6121
1
0600570000000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce ulice Plumlovská
0060
2219
5169
1
0600570000000
Zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb - Rekonstrukce ulice Plumlovská - zeleň
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0070
8115
1
0700000000000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR

O hodnotu v Kč
16 900 000
4 700 000

O hodnotu v Kč
21 600 000

K bodu 11. 3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní terminál na Floriánském nám.)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9363:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2219
6121
1
0600586000000
11 910 000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Dopravní terminál na Floriánském náměstí
0060
2219
5169
1
0600586000000
1 790 000
Zvýšení položky 5169 - nákup ostatních služeb - Dopravní terminál na Floriánském náměstí - zeleň
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
13 700 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 11. 4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (komunikace v Žešově)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Carda
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9364:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se

Strana 26 z 38

- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
2212
6121
0600486000000
0060
2212
6121
1
0600486000000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce komunikace v Žešově
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0070
6409
5901
0700000709003
Snížení pol. 5901 - nespecifické rezervy – OV Žešov (participace)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0070
8115
1
0700000000000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR

O hodnotu v Kč
625 000
626 000

O hodnotu v Kč
625 000

O hodnotu v Kč
626 000

K bodu 11. 5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Kollárova – oprava sociálního zařízení v MŠ)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
V rozpravě vystoupil: Ing. Carda
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9365:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3113
5169
0600000600336
50 000
Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - ZŠ a MŠ Kollárova – oprava sociálního zařízení v MŠ projektová dokumentace
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3113
5171
0600000600336
50 000
Snížení pol. pol. 5171 – opravy a udržování - ZŠ a MŠ Kollárova – oprava sociálního zařízení v MŠ
K bodu 11. 6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (převod položek u investičních akcí)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9366:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
2219
5169
0600407000000
Zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb - CS Okružní II. vč. PD – zeleň
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
2219
6121
0600407000000
Snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Chodník na ulici Krasická

O hodnotu v Kč
150 000

O hodnotu v Kč
150 000

K bodu 11. 7 Schválení smluv o právu provést stavbu - Veřejné osvětlení Kosířská ulice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
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Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9367:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření smluv o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví cizích osob pro investiční akci „Veřejné
osvětlení ulice Kosířská“ za podmínek dle předložených návrhů.
K bodu 11. 8 Schválení smlouvy o překládce sítě elektronických komunikací - CS Martinákova - Pod Kosířem
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9368:
Rada města Prostějova
schvaluje
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2019/00079 mezi Statutárním městem
Prostějovem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s, na investiční akci „CS Martinákova - Pod
Kosířem“ dle předloženého návrhu.
K bodu 11. 9 Dotace 2019 – Český svaz chovatelů
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9369:
Rada města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 49.900,-- Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Okresní
organizace Prostějov, se sídlem Plumlovská 525/50, 79601 Prostějov, IČO 00448770,
- na stavbu klubovny pro mladé chovatele v 1. patře domu Plumlovská 50/525 v Prostějově (omítky a
elektroinstalace);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 15. 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 30. 11. 2019;
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem Český
svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Prostějov, se sídlem Plumlovská 525/50, 79601 Prostějov, IČO
00448770, dle přílohy k písemnému materiálu;
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
3429
5222
0600000000000
zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům - Český svaz chovatelů
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0070
6409
5901
0700000707100
Snížení položky 5901 - Rezerva RMP

O hodnotu v Kč
49 900

O hodnotu v Kč
49 900

K bodu 11.10 Dotace 2019 - Jakub Švandera
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o var. 1) návrhu usnesení dle písemného materiálu.

Strana 28 z 38

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9370:
Rada města Prostějova
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 1.000.000,-- Kč
Jakubovi Švanderovi, ….. na rekonstrukci fasády bytového domu Svatoplukova 29, Prostějov;
důvod: jedná se o soukromou nemovitost mimo památkovou zónu.
Ing. Rozehnal předal řízení schůze Mgr. Jurovi a Mgr. Jura pověřil řízením schůze Mgr. Pospíšila.
K bodu 12. 1 Smlouva o dílo – „Opravy chodníků Prostějov 2019“
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9371:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo – „Opravy chodníků Prostějov 2019“ mezi Statutárním městem Prostějovem a
společností FCC Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, IČ: 262 24 178, za podmínek v
příloze písemného materiálu.
K bodu 12. 2 Problematika umísťování stojanů na kola a svěření části pravomoci OSÚMM
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
V rozpravě vystoupili: Ing. Sokolová, Bc. Sklenka
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9372:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál týkající se problematiky umísťování stojanů na kola na pozemky ve vlastnictví Statutárního
města Prostějova,
2) u k l á d á
Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova řešit případy umísťování stojanů na kola
nepodnikatelských a podnikatelských subjektů na pozemky Statutárního města Prostějova z důvodů uvedených
v důvodové zprávě k materiálu formou bezúplatné smlouvy o souhlasu,
3) s v ě ř u j e
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy a
údržby majetku města Magistrátu města Prostějova pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o souhlasu s
umístěním zařízení cizích subjektů na pozemcích Statutárního města Prostějova, včetně změn uvedených smluv
a ukončení jejich platnosti dohodou, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.
K bodu 12. 3 Údržba lesoparku Hloučela – ukončení smlouvy s LMPv, s.r.o., uzavření Dodatku č. 1 s FCC
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Vojtek, Bc. Sklenka
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9373:
Rada města Prostějova
schvaluje
1) ukončení Smlouvy o nájmu č. 2012/50/225 uzavřené dne 13.07.2012 mezi Statutárním městem Prostějovem
jako pronajímatelem a společností Lesy města Prostějova, s.r.o., se sídlem Školní 3643/4, Prostějov, PSČ: 796 01,
IČ: 253 21 692, jako nájemcem, dohodou,
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2) uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy pro správu a údržbu veřejné zeleně, dětských hřišť, sportovišť, mobiliáře a
botanické zahrady ev. č. 2016/50/342 ze dne 21.10.2016 mezi Statutárním městem Prostějovem a společností FCC
Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 262 24 178, za podmínek dle
dodatku uvedeného v příloze materiálu,
3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
00000000090
003745
5169
0900000900400
zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb, údržba zeleně v lesoparku Hloučela
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0000000070
8115
1
0700000000000
snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

O hodnotu v Kč
726.000

O hodnotu v Kč
726.000

K bodu 12. 4 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5990/24 v k.ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9374:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr prodeje pozemku p.č. 5990/24 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2 v k.ú. Prostějov za
následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši minimálně dle znaleckého posudku (cena obvyklá) splatnou před podpisem kupní
smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 12. 5 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
V rozpravě vystoupili: Ing. Sokolová, Mgr. Vojtek, Ing. Rozehnal, RNDr. Rašková, R. Karšulín, Mgr. Pospíšil
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. A) návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9375:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr směny části pozemku p.č. 7491 – ostatní plocha o výměře cca 191 m2, části pozemku p.č. 7493/2 – ostatní
plocha o výměře cca 712 m2 a části pozemku p.č. 7494 – ostatní plocha o výměře cca 7 m2 (přesné výměry budou
známy po zpracování geometrického plánu), vše v k.ú. Prostějov, ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za
část pozemku p.č. 7493/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 150 m2 (přesná výměra bude známa po
zpracování geometrického plánu) ve společném jmění ….., za následujících podmínek:
a) směnná smlouva bude uzavřena po geometrickém zaměření nové hranice areálu letního posezení v návaznosti
na odstranění stavby posezení z části pozemku p.č. 7493/1 v k.ú. Prostějov určené ke směně a výstavbu nového
areálového oplocení provedených na náklady manželů Tomkových; do té doby budou vzájemné vztahy mezi
Statutárním městem Prostějovem a ….. ošetřeny budoucí směnnou smlouvou,
b) v případě, že obvyklá cena pozemků Statutárního města Prostějova určených ke směně převýší obvyklou cenu
pozemku ….. určeného ke směně, ke které budou připočteny náklady ….. na odstranění stavby posezení z části
pozemku p.č. 7493/1 v k.ú. Prostějov určené ke směně a na výstavbu nového areálového oplocení, bude směna
pozemků provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu
obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených dle znaleckého posudku s připočtením nákladů ….. na
odstranění stavby posezení z části pozemku p.č. 7493/1 v k.ú. Prostějov určené ke směně a na výstavbu nového
areálového oplocení; v ostatních případech bude směna pozemků provedena bez finančního vyrovnání,
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c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s
podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město
Prostějov.
K bodu 12. 6 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p. č. 3030/1 v k. ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9376:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 3030/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 16 m2 za účelem jeho
využití jako zázemí pro obyvatele bytového domu Wolkerova 31 v Prostějově, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného - 10 Kč/m2/rok, tj. 160 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného - ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.
K bodu 12. 7 Vyhlášení výpůjčky části p.č. 148 v k.ú. Domamyslice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9377:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu záměr výpůjčky části pozemku p.č. 148 – ostatní plocha v
k.ú. Domamyslice o výměře 7,5 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 12. 8 Schválení pronájmu částí pozemků p.č. 475/1 a p.č. 195/1, oba v k.ú. Krasice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9378:
Rada města Prostějova
schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 475/1 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 29 m2 a části pozemku p.č. 195/9 –
zahrada v k.ú. Krasice o výměře 4 m2 ….. , za účelem využití jako zázemí rodinného domu, za následujících
podmínek:
a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného – 10 Kč/m2/rok, tj. 330 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.
K bodu 12. 9 Schválení pronájmu části pozemku p.č. 526 v k.ú. Krasice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9379:
Rada města Prostějova
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schvaluje
pronájem části pozemku p.č. 526 – ostatní plocha v k.ú. Krasice o výměře 8,5 m2 ….. , za účelem umístění a
využití zpevněné manipulační plochy, za následujících podmínek:
a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) výše nájemného – 10 Kč/m2/rok, tj. 85 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného – ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.
K bodu 12.10 Schválení pronájmu pozemku p.č. 1469 v k.ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9380:
Rada města Prostějova
schvaluje
pronájem pozemku p.č. 1469 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře 1.387 m2 ….. , za účelem užívání jako zahrady
a provádění údržby, za následujících podmínek:
a) doba nájmu - neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou
b) výše nájemného - 3 Kč/m2/rok, tj. celkem 4.161 Kč ročně,
c) způsob placení nájemného - ročně předem,
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem.
K bodu 12.11 Schválení výpůjčky části p.č. 7769 v k.ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9381:
Rada města Prostějova
schvaluje
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu výpůjčku části pozemku p.č. 7769 – ostatní plocha v k.ú.
Prostějov 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 12.12 Prodej pozemku p. č. 7560/1 a části pozemku p. č. 7559/2 oba v k. ú. Prostějov
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9382:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit prodej pozemku p.č. 7560/1 – orná půda o výměře 282 m2 v k.ú.
Prostějov a části pozemku p.č. 7559/2 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 60 m2 (přesná výměra bude
známa po zpracování geometrického plánu), ….., za následujících podmínek:
a) za nabídnutou kupní cenu ve výši 120.000 Kč bez DPH splatnou před podpisem kupní smlouvy,
b) prodej bude realizován pouze v případě, že nabídnutá kupní cena dosáhne minimálně úrovně obvyklé ceny
předmětných pozemků dle znaleckého posudku,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s
podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
d) při prodeji předmětného majetku bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém
aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova.
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K bodu 12.13 Schválení změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12. 3. 2002
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9383:
Rada města Prostějova
schvaluje
změnu Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne 12. 3. 2002 uzavřené mezi městem
Prostějovem jako pronajímatelem a společností Český Mobil, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ:
100 00, IČ: 257 88 001 (v současnosti společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky,
náměstí Junkových 2808/2, PSČ: 155 00) jako nájemcem na pronájem části půdních prostor o výměře 15 m2 v
bytovém domě na nám. T. G. Masaryka 123/17 v Prostějově za účelem zřízení nové stanice veřejné
telekomunikační sítě mobilních telefonů dle normy GSM nebo nástupnické telekomunikační normy v části
týkající se doby nájmu následovně:
a) nájem bude nově sjednán na dobu určitou do 31. 12. 2030,
b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2002/16/001 ze dne
12. 3. 2002.
K bodu 12.14 Výkup pozemků v k.ú. Krasice, včetně technické infrastruktury a ROZOP kapitoly 50
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o var. A) návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9384:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova
schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup pozemků p.č. 233/1 – ostatní plocha o výměře 115 m2, p.č. 233/3 – ostatní plocha o výměře 1.415 m2,
p.č. 233/4 – ostatní plocha o výměře 182 m2, p.č. 232/1 – ostatní plocha o výměře 1.480 m2, p.č. 232/2 – ostatní
plocha o výměře 2.445 m2 a p.č. 232/6 – ostatní plocha o výměře 1.298 m2, vše v k.ú. Krasice, od vlastníků těchto
pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v celkové výši 1.200 Kč (200 Kč za každý
jednotlivý pozemek) za následujících podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do
katastru nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) výkup stavby komunikace (včetně chodníků a parkovišť) umístěné na pozemcích p.č. 233/1, p.č. 233/3, p.č.
233/4, p.č. 232/1, p.č. 232/2, p.č. 232/6 a části p.č. 233/2, vše v k.ú. Krasice, stavby veřejného osvětlení (včetně
osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení) umístěné na pozemcích p.č. 233/3, p.č. 232/1, p.č. 232/2 a p.č. 232/6, vše
v k.ú. Krasice, a stavby dešťové kanalizace (včetně uličních vpustí a vsakovacích objektů) umístěné na
pozemcích p.č. 233/3, p.č. 232/1, p.č. 232/2 a p.č. 232/6, vše v k.ú. Krasice, od vlastníků předmětných staveb do
vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu v celkové výši 1.200 Kč (200 Kč za každou jednotlivou
stavbu a vlastníka) za následujících podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy,
b) při předávce předmětných staveb Statutárnímu městu Prostějovu a do správy společností FCC
Prostějov, s.r.o., ELTODO, a.s., a ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., předají prodávající veškerou
dokumentaci včetně technických zpráv s uvedením skladby komunikace a revizní zprávy na veřejné
osvětlení,
3) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6130
1
0500000000000
2.200
zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 233/1, p.č. 233/3, p.č. 233/4, p.č. 232/1, p.č. 232/2 a p.č.
232/6, vše v k.ú. Krasice (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí)
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Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6121
1
0500000000000
1.200
zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup infrastruktury - stavby komunikace (včetně chodníků a
parkovišť) umístěné na pozemcích p.č. 233/1, p.č. 233/3, p.č. 233/4, p.č. 232/1, p.č. 232/2, p.č. 232/6, a části
p.č. 233/2, vše v k.ú. Krasice, stavby veřejného osvětlení (včetně osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení)
umístěné na pozemcích p.č. 233/3, p.č. 232/1, p.č. 232/2 a p.č. 232/6, vše v k.ú. Krasice, a stavby dešťové
kanalizace (včetně uličních vpustí a vsakovacích objektů) umístěné na pozemcích p.č. 233/3, p.č. 232/1, p.č.
232/2 a p.č. 232/6, vše v k.ú. Krasice (kupní cena)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
3.400
snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje
K bodu 12.15 Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. A) návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové
zprávě k materiálu prominutí části smluvní pokuty ve výši 432.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného
domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice (v současnosti označen jako pozemky p.č. 100/21 a st.p.č. 765,
oba v k.ú. Krasice) vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č.
2009/16/018 ze dne 02.04.2009 ….., za následujících podmínek:
a) ze strany ….. bude uhrazena část smluvní pokuty ve výši 48.000 Kč,
b) ….. nahradí Statutárnímu městu Prostějovu náklady vynaložené na vymáhání předmětné smluvní pokuty
soudní cestou,
c) ze strany Statutárního města Prostějova nebude požadována úhrada úroků z prodlení ….. se zaplacením
předmětné smluvní pokuty.
Předsedající dal hlasovat o var. B) návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9385:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit prominutí části smluvní pokuty ve výši 432.000 Kč za prodlení s
výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice (v současnosti označen jako pozemky p.č.
100/21 a st.p.č. 765, oba v k.ú. Krasice) vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení
předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 ….. .
K bodu 12.16 Informace – přehled materiálů OSÚMM za I. čtvrtletí 2019
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9386:
Rada města Prostějova
bere na vědomí
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech
projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu I. čtvrtletí 2019).
K bodu 12.17 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem (úprava položek a navýšení FRR)
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Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9387:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000050
003639
3111
0500000000000
12.428.379
zvýšení pol. 6130 – pozemky; příjmy z prodeje pozemků
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
006399
5362
0700000708300
2.000.000
zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu; prostředky určené k úhradě daně z přidané
hodnoty
- zvyšuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
10.428.379
zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

K bodu 12.18 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem (sdílení jízdních kol – bikesharing)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
V rozpravě vystoupil: R. Karšulín
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9388:
Rada města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0000000050
003793
5169
0500000000000
zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb; úhrada za sdílení jízdních kol
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0000000070
8115
1
snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

O hodnotu v Kč
1.452.000

O hodnotu v Kč
1.452.000

K bodu 12.19 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem (nákup obslužného pultu)
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9389:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP

Organizace
UZ
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O hodnotu v Kč

0000000050

6129
0500556000000
72.600
003412
zvýšení pol. 6129 – nákup dlouhodobého hmotného majetku; nákup obslužného pultu pro koupaliště ve
Vrahovicích
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
Organizace
O hodnotu v Kč
UZ
0000000050
003412
5137
0500556000000
72.600
snížení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; doplnění vybavení na koupališti ve Vrahovicích

Mgr. Pospíšil předal řízení schůze Mgr. Jurovi.
K bodu 13.1 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 258 - Žižkovo nám. 132/21
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr..
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9390:
Rada města Prostějova
vyhlašuje
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 258 o celkové rozloze 53,85 m2 na Žižkově nám. 132/21 v
Prostějově, č. par. 175, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské
nám. 176/8 v Prostějově.
K bodu 13.4 Žádost o náhradu škody a přehodnocení odmítnutí odpovědnosti
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr..
V rozpravě vystoupili: Ing. Průša, Ing. Carda, Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. A) návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
1) schvaluje odškodnění ….., v souvislosti s poškozením vozidla kontejnerem na ulici Ruská v Prostějově
2) ukládán Finančnímu odboru Magistrátu města Prostějova zajistit vyplacení náhrady škody dle bodu 1
usnesení po předložení příslušných dokladů ze strany poškozeného.
Předsedající dal hlasovat o var. B) návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9391:
Rada města Prostějova
neschvaluje
odškodnění ….. , v souvislosti s poškozením vozidla kontejnerem na ulici Ruská v Prostějově
K bodu 13.5 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr..
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9392:
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Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření nájemních smluv na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města
Prostějova s níže uvedenými žadateli:
- byt o velikosti 0+1 na Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov (s balkonem), č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č.
10001
…..
- byt o velikosti 0+1 na Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov (bez balkonu), č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č.
10001
…..
- byt o velikosti 0+1 na Fanderlíkova 393/38, 796 01 Prostějov (bez balkonu), č. par. 636, k.ú. Prostějov, LV č.
10001
…...
K bodu 13.6 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr..
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval
Schváleno usnesení č. 9393:
Rada města Prostějova
schvaluje
uzavření nájemních smluv na pronájem bytu v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli:
- byt o velikosti 1+1 na ul. Brněnská 4207/32, 796 01 Prostějov (s balkonem), č. par. 2566/23, k.ú. Prostějov, LV č.
10001
…..
- byt o velikosti 0+1 na ul. J. Zrzavého 3975, 796 04 Prostějov (bez balkonu), č. par. 6037/8, k.ú. Prostějov, LV č.
10001
…..
- byt o velikosti 0+1 na ul. M. Pujmanové 669/10, 798 11 Prostějov (s balkonem), č. par. st. 825, k.ú. Prostějov,
LV č. 10001
….. .
K bodu 14. Různé
--
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K bodu 15. Závěr
Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, konstatoval, že program 14. schůze rady byl vyčerpán a ve 14:10 hod.
jednání ukončil.

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

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

Přílohy:
1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Písemné materiály k přísl. bodům
4. Průběh hlasování

Prostějov 16. 4. 2019
Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv

Strana 38 z 38

