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Počet listů: 2 příloh:       listů příloh: 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 
 

 

Usnesení ze 16. schůze Rady města Prostějova, konané 30. 4. 2019 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 9397: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 16. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 30. 4. 2019, uvedený na pozvánce 

p o v ě ř u j e  

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

 

K bodu 2. Problematika restauračních zahrádek v centru města 

Schváleno usnesení č. 9398: 

Rada města Prostějova 

1. s c h v a l u j e 

Novelu Zásad instalace letního a zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní konzumaci a 

kouření (zařízení restauračních předzahrádek a kuřáckých míst) na území městské památkové zóny Prostějov, 

 

2. u k l á d á 

Odboru územního plánování a památkové péče, Odboru dopravy a Odboru správy a údržby majetku města 

Magistrátu města Prostějova řídit se při povolování restauračních předzahrádek a kuřáckých míst na území 

městské památkové zóny Prostějov i s tím souvisejících záborů a pronájmů veřejných prostranství Zásadami 

instalace letního a zimního sezónního mobiliáře určeného k příležitostné venkovní konzumaci a kouření (zařízení 

restauračních předzahrádek a kuřáckých míst) na území městské památkové zóny Prostějov ve znění 

schváleném dne 30. 4. 2019. 

      odpovídají: Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí OÚPPP 

        Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí OD 

        Mgr. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM 

      k. termín: 30. 6. 2019 

 

K bodu 3. ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice 

Schváleno usnesení č. 9399: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3412 6121   0600629000000 200 000 

Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 3412 6121   0600630000000 200 000 

Snížení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Vybudování pískoviště a prolézaček vedle hřiště TJ Sokol 

Vrahovice 
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K bodu 4. Delegace zástupců města do dozorčích rad obchodních společností 

Schváleno usnesení č. 9400: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova  

 

1. delegovat zástupce statutárního města Prostějova – společníka obchodní společnosti FCC Prostějov, s.r.o., 

se sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 262 24 178 takto: 

 

do dozorčí rady obchodní společnosti nové členy:  

 MUDr. Martina Baláka, …..  

 Bc. Jana Zatloukala, ….. 

 Marcelu Župkovou, …..  

a to s podmínkou předložení písemného prohlášení o tom, že navržení kandidáti splňují podmínky pro členství 

v orgánu obchodní společnosti, stanovené zákonem o obchodních korporacích, a že u nich není dána jiná 

překážka funkce člena dozorčí rady,   

 

pověřit delegovaného zástupce, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti FCC Prostějov, s.r.o., se 

sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 262 24 178 navrhl volbu MUDr. Martina Baláka, Bc. Jana 

Zatloukala a paní Marcely Župkové  do dozorčí rady této společnosti.  

 

2. delegovat zástupce statutárního města Prostějova – akcionáře obchodní společnosti Vodovody a kanalizace 

Prostějov, a. s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, identifikační číslo 494 51 723 takto: 

 

do dozorčí rady obchodní společnosti člena:  

 

 Ing. Václava Šmída, ….. 

a to s podmínkou předložení písemného prohlášení o tom, že navržený kandidát splňuje podmínky pro členství 

v orgánu obchodní společnosti, stanovené zákonem o obchodních korporacích, a že u něj není dána jiná 

překážka funkce člena dozorčí rady,   

 

pověřit delegovaného zástupce, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace 

Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov, identifikační číslo 494 51 723 navrhl 

volbu Ing. Václava Šmída do dozorčí rady této společnosti. 

 

 

 

 

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

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 

 

 

 

Prostějov 30. 4. 2019 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


