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MĚSTO PROSTĚJOV

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,
konaného ve dnech 30. 4. a 3. 5. 2019
K bodu 1. Zahájení, schválení programu
Schváleno usnesení č. 19050:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
program svého 6. zasedání konaného dne 30. 4. 2019 dle návrhu předloženého na pozvánce s těmito změnami:
- materiál P. Kapounka Půjčka spolku Prostějov olympijský, z. s. předřadit před materiál rady Záležitosti spolku
Prostějov olympijský, z. s.
- s doplněním o materiály:
- 3.1 Vymáhání škody vzniklé v důsledku neplatného ukončení pracovního poměru
- 3.2 Výkup pozemků pro zelený pás na jihu města
- 3.3 Dřevo Prostějov
- 3.4 Přesazení stromořadí 12 ks stromů umístěných na částech p. č. 7629/1 k. ú. Prostějov
- 9.8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích),
- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť.
K bodu 2. Zpráva o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva
Schváleno usnesení č. 19051:
Zastupitelstvo města Prostějova
bere na vědomí
zprávu o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek z 5. zasedání.
K bodu 3. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova
Schváleno usnesení č. 19052:
Zastupitelstvo města Prostějova
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období.
K bodu 3.3 Dřevo Prostějov
Schváleno usnesení č. 19053:
Zastupitelstvo města Prostějova
pověřuje
Finanční výbor posouzením výhodnosti či nevýhodnosti rozdělení činnosti společnosti Lesy města Prostějova
s.r.o. na dva subjekty – Lesy města Prostějova s.r.o. a Dřevo Prostějov, s.r.o. a přípravou podkladů na další
jednání zastupitelstva.
K bodu 4. Udělení Cen města Prostějova za rok 2018
Schváleno usnesení č. 19054:
Zastupitelstvo města Prostějova
uděluje
Ceny města Prostějova za rok 2018:
1. 601. skupině speciálních sil generála Moravce – VÚ 8280 Prostějov,
2. Josefu Dvořákovi, in memoriam,
3. Miroslavu Pišťákovi,
4. sboru Vlastimila Prostějov,
5. RNDr. Borisi Vystavělovi,
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6. Alžbětě Zelené, in memoriam.
K bodu 5.1 Záležitosti spolku Prostějov olympijský, z. s.
Schváleno usnesení č. 19055:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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 Národní sportovní centrum Prostějov,
z. s. (dosud 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,
d) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
10
3419
5179
1
0100000000000
6 000 000,Příspěvek spolku Prostějov olympijský, z. s.
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
70
Fond rezerv a rozvoje

Pol
8115

ZP

UZ
1

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
6 000 000,-

K bodu 6. Statut Prostějovských radničních listů
Schváleno usnesení č. 19056:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
nový Statut Prostějovských radničních listů dle předloženého návrhu.
K bodu 7. 1 Dotace - oblast sportu - celoroční činnost
Schváleno usnesení č. 19057:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje
1. ve výši 10.000,-- Kč JACHT KLUBU Prostějov, spolku, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČO 163 67 863
- na podporu činnosti (doprava na soutěže, startovné na soutěže, opravy a údržba areálu loděnice)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019
2. ve výši 40.000,-- Kč SK HFP Prostějov z. s., Dr. Horáka 1286/2, 796 01 Prostějov, IČO 075 22 991
- na podporu činnosti dětské házené (nájemné, dresy a sportovní vybavení, materiálně technické vybavení –
tréninkové potřeby, doprava)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019
3. ve výši 125.000,-- Kč Hané Prostějov z. s., Olomoucká 4101/104, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 538
- na podporu činnosti fotbalového klubu (pronájem sportovišť, startovné, cestovné, nákup materiálního
vybavení, ubytování dětí na soustředění)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
4. ve výši 80.000,-- Kč DZP Haná Prostějov, z. s., sídliště Svobody 3554/55, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 503
- na podporu činnosti dálkového a zimního plavání (pronájem bazénu, startovné, doprava na soutěže)
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
5. ve výši 50.000,-- Kč Vodáckému klubu 109, Prostějov, pobočnému spolku SVoČR, Kravařova 123/1,
796 01 Prostějov, IČO 657 62 274
- na podporu činnosti (cestovné, startovné)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
6. ve výši 30.000,-- Kč Just Light – tanečnímu a talentovému studiu, spolku, Bedihošťská 332, 798 12 Kralice na
Hané, IČO 053 30 165
- na podporu činnosti (pronájmy, energie, spotřební materiál na údržbu areálu, startovné, doprava na soutěže)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem (u jednotlivých 6 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo
smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí
dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti
smlouvy)
1. JACHT KLUBEM Prostějov, spolkem, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČO 163 67 863;
2. SK HFP Prostějov z. s., Dr. Horáka 1286/2, 796 01 Prostějov, IČO 075 22 991;
3. Hanou Prostějov z. s., Olomoucká 4101/104, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 538.
4. DZP Haná Prostějov, z. s., sídliště Svobody 3554/55, 796 01 Prostějov, IČO 060 59 503;
5. Vodáckým klubem 109, Prostějov, pobočným spolkem SVoČR, Kravařova 123/1, 796 01 Prostějov,
IČO 657 62 274;
6. Just Light – tanečním a talentovým studiem, spolkem, Bedihošťská 332, 798 12 Kralice na Hané, IČO
053 30 165.
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
0000000020
003419
5222
(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
0000000070
8115
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

UZ
1

Organizace
0200000000000

O hodnotu v Kč
335.000

UZ
1

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
335.000

K bodu 7. 2 Dotace - oblast sportu - jednorázové akce
Schváleno usnesení č. 19058:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje
1. ve výši 40.000,-- Kč AT Production s. r. o., Úvoz 507/4, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 634 71 604
- na pořádání XV. ročníku MČR neregistrovaných hráčů v tenisu v Prostějově (nájemné, provoz sportovišť,
technické zabezpečení, služby pro mistrovství, materiální vybavení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019
2. ve výši 40.000,-- Kč Atletickému klubu Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČO 479 20 866
- na pořádání Velké ceny města Prostějova (zajištění a organizace závodu, ceny)
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- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019
3. ve výši 30.000,-- Kč SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 155 27 395
- na pořádání MČR v dráhových disciplínách mužů a mládeže (rozhodčí, doprava spojená s realizací akce,
zdravotní zajištění, pořadatelská služba, propagace, materiální zajištění)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019
4. ve výši 40.000,-- Kč KRASO-bruslení PROSTĚJOV z. s., Za Kosteleckou 1, IČO 266 36 433
- na pořádání soutěže „Velká cena města Prostějova v krasobruslení“ (nájem ledové plochy, odměna, doprava a
ubytování rozhodčích)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019
5. ve výši 20.000,-- Kč Prostějov – C 1885, spol. s r. o., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 634 68 191
- na pořádání dvoudenních cyklistických závodů mužů, žen a mládeže GP Czech Cycling Federation a Velká
cena Olomouckého kraje MČR (doprava, cestovné, ubytování a stravné pro účastníky závodů, příprava
sportovního areálu, registrace mezinárodní soutěže, propagace, ceny, náklady na rozhodčí, materiálně technické
zabezpečení akce, lékařské zabezpečení)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019
6. ve výši 80.000,-- Kč Ricardo–Racing teamu z. s., Drozdovice 1199/33, 796 01 Prostějov, IČO 687 28 395
- na pořádání 20. ročníku mezinárodního závodu v dráhové cyklistice Grand Prix Prostějov 2019 – Memoriál
Otmara Malečka (doprava, cestovné, ubytování a stravné pro účastníky závodu, příprava sportovního areálu,
materiálně technické zabezpečení akce, lékařské zajištění, pronájem, registrace mezinárodní soutěže, propagace,
ceny, náklady na rozhodčí)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 11. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 30. 11. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem (u jednotlivých 6 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo
smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí
dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti
smlouvy)
1. AT Production s. r. o., Úvoz 507/4, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 634 71 604;
2. Atletickým klubem Prostějov, z. s., Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov, IČO 479 20 866;
3. SKC Prostějov z. s., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 155 27 395;
4. KRASO-bruslením PROSTĚJOV z. s., Za Kosteleckou 1, 796 01 Prostějov, IČO 266 36 433;
5. Prostějov – C 1885, spol. s r. o., Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO 634 68 191;
6. Ricardo–Racing teamem z. s., Drozdovice 1199/33, 796 01 Prostějov, IČO 687 28 395,
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
0000000020
003419
5222
(zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům)
0000000020
003419
5213

UZ
1

Organizace
0200000000000

O hodnotu v Kč
190.000

1

0200000000000

60.000

Strana 4 z 20

(zvýšení položky 5213 – AT Production s. r. o. - XV. ročník MČR neregistrovaných hráčů v tenisu
v Prostějově; Prostějov – C 1885, spol. s r. o. – pořádání dvoudenních cyklistických závodů mužů, žen a
mládeže GP Czech Cycling Federation a Velká cena Olomouckého kraje MČR)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
250.000
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 7. 3 Dotace - oblast sportu - jednorázová akce (Česká sportovní a. s.)
Schváleno usnesení č. 19059:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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)

O hodnotu v Kč
1.500.000

O hodnotu v Kč
1.500.000

K bodu 7. 4 Dotace - oblast vzdělávání - celoroční činnost (Junák-český skaut)
Schváleno usnesení č. 19060:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 83.000,-- Kč
Junáku - českému skautu, středisku Děti přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/27, 796 01 Prostějov,
IČO 657 62 932
- na zařízení a obnovu táborového vybavení tábora ve Skelné Huti a vybavení kuchyňky v klubovně na
Šmeralově ulici v Prostějově (stanové plachty, konstrukce a podlahy; pronájem TOI TOI a cisterny s pitnou
vodou; elektrická centrála; židle, stoly, varná deska a trouba; lékárnička)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Junákem - českým skautem, střediskem Děti přírody Prostějov, z. s., Bohumíra Šmerala 4427/27,
796 01 Prostějov, IČO 657 62 932
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
0000000020
003299

Pol
5222

ZP

UZ
1
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Organizace
0200000000000

O hodnotu v Kč
83.000,--

(zvýšení položky 5222 - Junák - český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z. s. – zařízení a obnova
táborového vybavení tábora ve Skelné Huti a vybavení kuchyňky v klubovně na Šmeralově ulici v
Prostějově)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
83.000,-(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 7. 5 Dotace nedoporučená – oblast vzdělávání (SH ČMS)
Schváleno usnesení č. 19061:
Zastupitelstvo města Prostějova
neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje 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 7. 6 Dotace - oblast kultury - celoroční činnost
Schváleno usnesení č. 19062:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků Komise pro kulturu
1. ve výši 80.000,-- Kč Národopisnému souboru Mánes, z. s., Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524
- na podporu činnosti (nájem nebytových prostor pro nácvik souboru a uskladnění krojů; oprava krojů, nákup
a doplnění nových krojů a doplňků; reklama, reklamní materiál)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem
do 31. 12. 2019 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
2. ve výši 40.000,-- Kč Divadlu Plyšového Medvídka, z. s., Krasická 3933/43, Prostějov, IČO 227 71 379
- na podporu činnosti (výroba kulis, loutek; nákup a výroba kostýmů a rekvizit; zpracování hudby)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem
do 31. 12. 2019 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
3. ve výši 120.000,-- Kč Gymnáziu Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206
- na činnost Studentského divadla POINT (pronájem, služby související s pronájmem, energie, materiál, kulisy,
kostýmy, scéna)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem
do 31. 12. 2019 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem (u jednotlivých 3 žadatelů budou ve veřejnoprávní smlouvě upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo
smlouvy, identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí
dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti
smlouvy)
1. Národopisným souborem Mánes, z. s., Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524
2. Divadlem Plyšového Medvídka, z. s., Krasická 3933/43, Prostějov, IČO 227 71 379
3. Gymnáziem Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, IČO 479 22 206
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
0000000020
003319
5222
(zvýšení položky 5222 - neinvestiční transfery spolkům)
0000000020
003319
5339

UZ
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Organizace
0200000004000

O hodnotu v Kč
120 000

0200000004000

120 000

(zvýšení položky 5339 – Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov - činnost Studentského divadla POINT)
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003319
5909
0200000004000
240 000
(snížení položky 5909 - komise pro kulturu)
K bodu 7. 7 Dotace - oblast kultury - celoroční činnost (Spolek pro záchranu varhan)
Schváleno usnesení č. 19063:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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
O hodnotu v Kč
0000000020
003319
5222
1
0200000000000
30 000
(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
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
30 000
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 7. 8 Dotace - oblast kultury - jednorázová akce (Klub vojenské historie)
Schváleno usnesení č. 19064:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 12.500,-- Kč
Klubu vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018
- na zajištění projektu Dobývání Plumlova 2019 (pronájem nádvoří zámku Plumlov, posudek střelnice včetně
povolení, střelivo, pyrotechnika, pronájem techniky, dekorační jízda, amortizace uniforem, strava, pitný režim,
výroba a zapůjčení kulis)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Klubem vojenské historie - Dukla z. s., Belgická 4113/5, Prostějov, IČO 228 23 018
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003319
5222
1
0200000000000
12 500
(zvýšení položky 5222 – Klub vojenské historie - Dukla z. s. - zajištění projektu Dobývání Plumlova 2019)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
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0000000070
8115
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)

1

0700000000000

12 500

K bodu 7. 9 Dotace - oblast kultury - jednorázová akce (NS Mánes, z. s.)
Schváleno usnesení č. 19065:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 25.000,-- Kč
Národopisnému souboru Mánes, z. s., Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524
- na napsání a zhotovení publikace o činnosti souboru Mánes (redakční práce, grafické zpracování textových
a foto materiálů, předtisková příprava, tisk)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2019
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659
a příjemcem Národopisným souborem Mánes, z. s., Jasanová 338/6, Prostějov, IČO 479 22 524
c) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000020
003319
5222
1
0200000000000
25 000
(zvýšení položky 5222 – Národopisný soubor Mánes, z. s. - na napsání a zhotovení publikace o činnosti
souboru Mánes)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
25 000
(snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje)
K bodu 7.10 Dotace - oblast sociální – celoroční činnost
Schváleno usnesení č. 19066:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70
– finanční
1. ve výši 13.500 Kč Středisku rané péče SPRP, pobočce Olomouc, Střední novosadská 356/52, Olomouc, IČO
750 95 009
- na celoroční činnost služby rané péče – mzdové náklady, pohonné hmoty, materiálové zabezpečení (speciální
pomůcky, materiál na výrobu), ostatní spotřební materiál (kancelářské potřeby, vzdělávací publikace), statní
služby (metodické pokyny, oprava a servis vozidel);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 31. 12. 2019
2. ve výši 10.000 Kč Člověku v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, IČO 257 55 277
- na podporu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – mzdové náklady pracovníků v terénních
programech, energie – podíl prostějovské kanceláře, nájem – podíl prostějovské kanceláře, školení a kurzy
sociálních pracovníků, ostatní služby (supervize, telefony, internet, tisk, grafické práce), materiálové náklady
(kancelářské potřeby, jiné materiálové náklady);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 31. 12. 2019
3. ve výši 200.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017
- na provoz Mateřského centra Cipísek – materiál programový a provozní, knihy, pomůcky, nájemné a energie,
ostatní služby, mzdové náklady a odvody;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 31. 12. 2019
4. ve výši 90.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., Strakonická 98, Praha 5, IČO 004 07 933
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- na SOS Kompas Prostějov – rodinné mediace – zajištění projektu (mzdové náklady pro mediátory);
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem
Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem
1. Střediskem rané péče SPRP, pobočkou Olomouc, Střední novosadská 356/52, Olomouc, IČO 750 95
009;
2. Člověkem v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, IČO 257 55 277;
3. Mateřským centrem Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017;
4. SOS dětskými vesničkami, z.s., Strakonická 98, Praha 5, IČO 004 07 933
c) rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0021
4371
5222
1
0210000000000
13.500
zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc – raná
péče)
0021
4371
5221
1
0210000000000
10.000
zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (Člověk
v tísni – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
0021
4339
5222
1
0210000000000
290.000
zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Mateřské centrum Prostějov – provoz Mateřského
centra Cipísek; SOS dětské vesničky – rodinné mediace)
2. snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
313.500
snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje
II. o d k l á d á
projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 ve výši 61.000 Kč Svazu tělesně
postižených v České republice z. s., místní organizaci Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 657 62 801
na financování nákladů spojených s činností organizace v oblasti sociální, zdravotní, kulturní – pronájem
kanceláře včetně energií, kancelářské potřeby, inzerce, pronájem sálu na schůze, pozvánky na schůze (poštovné),
účetní a ekonomické práce, procedury Skalka, jednodenní zájezdy, kulturní akce.
K bodu 7.11 Dotace - oblast zdravotní – celoroční činnost
Schváleno usnesení č. 19067:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků fondu rezerv a rozvoje v kapitole 70
– finanční ve výši 50.000 Kč ústavu Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 301/20, Olomouc, IČO 048 71
243
- na mobilní specializovanou paliativní péči pro děti a dospělé – mzdové prostředky dospělého lékařského týmu,
mzdové prostředky dospělého sesterského týmu;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem
Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem ústavem Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 301/20,
Olomouc, IČO 048 71 243
c) rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ Organizace
O hodnotu v Kč
0021
3519
5221
1
0210000000000
50.000
zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem (Nejste
sami – mobilní hospic – mobilní specializovaná paliativní péče)
2. snižuje stav rezerv města
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Kapitola
ODPA
Pol
ZP
0070
8115
snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje

UZ
1

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
50.000

K bodu 7.12 Žádost o poskytnutí peněžitého daru na uživatele sociálních služeb Domova pro seniory Kostelec
na Hané
Schváleno usnesení č. 19068:
Zastupitelstvo města Prostějova
neschvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 47.000 Kč městu Kostelec na Hané, Jakubské náměstí 138, Kostelec na Hané,
IČO 002 88 373, které je zřizovatelem Domova pro seniory Kostelec na Hané, příspěvkové organizace, M.
Ulického 882, Kostelec na Hané, IČO 709 43 010 na poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Kostelec
na Hané, příspěvkové organizace pěti seniorům s původním bydlištěm ve městě Prostějově.
K bodu 7.13 Dotace - KŽP - celoroční činnost ZO ČSOP Haná
Schváleno usnesení č. 19069:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků zařazených v kapitole 40 – životní
prostředí a z prostředků nerozdělené dotace všeobecné v kapitole 70 – finanční ve výši 82.000 Kč ZO ČSOP
Haná, Komenského nám. 38, 798 27 Němčice nad Hanou, IČO 712 06 949
- na zajištění péče o zraněné živočichy z katastru města Prostějova – cestovné (svoz a vypouštění živočichů),
krmení, materiál a veterinární péče včetně léků, režijní náklady (energie a telefony), zajištění celoroční péče o
zraněné živočichy i trvalé handicapy z Prostějova;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2019 a vyúčtování
dotace předložit do 31. 12. 2019;
- dotace bude poskytnuta jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace a je určena na úhradu
nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním městem
Prostějovem, IČO 002 88 659, a příjemcem ZO ČSOP Haná, Komenského nám. 38, 798 27 Němčice nad Hanou,
IČO 712 06 949 (ve veřejnoprávní smlouvě budou upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, identifikace
smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, forma poskytnutí dotace, termín
vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti a účinnosti smlouvy)
c) rozpočtové opatření, kterým se
1. zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
40
3799
5222
0400000404003
82.000 Kč
zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům
2. snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
40
3799
5909
0400000404003
79.500 Kč
snížení položky 5909 – nerozdělená dotace na kapitole 40 – životní prostředí (komise životního prostředí)
70
6409
5909
0700000708000
2.500 Kč
snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – dotace nerozdělená všeobecná
K bodu 7.14 Dotace - ORI – Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
Schváleno usnesení č. 19070:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 400.000,-- Kč Tělocvičné jednotě Sokol II Prostějov, se
sídlem U Kalicha 2575/2, 796 01 Prostějov, IČO 479 20 653;
- na rekonstrukci sociálního zařízení v budově TJ Sokol II Prostějov, nám. U Kalicha 2, Prostějov;
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 15. 12. 2019 a vyúčtování
dotace odevzdat do 31. 12. 2019.
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b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet příjmů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3429
6322
0600000000000
80 500
zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům - Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
0060
3429
6322
1
0600000000000
319 500
zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům - Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov
- snižuje rozpočet výdajů a stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
6409
5909
0700000708000
80 500
snížení položky 5909 – dotace nerozdělené
0070
8115
1
0700000000000
319 500
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
c) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a Tělocvičnou
jednotou Sokol II Prostějov, se sídlem U Kalicha 2575/2, 796 01 Prostějov, IČO 479 20 653, dle přílohy
k písemnému materiálu.
K bodu 7.15 Dotace - ORI – …..
Schváleno usnesení č. 19071:
Zastupitelstvo města Prostějova
neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 1.000.000,-- Kč ….. na rekonstrukci fasády bytového
domu Svatoplukova 29, Prostějov;
- důvod: jedná se o soukromou nemovitost mimo památkovou zónu.
K bodu 7.16 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace SKC Prostějov, z. s.
Schváleno usnesení č. 19072:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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 8. 1 Prodej dvou částí pozemku p. č. 6055/126 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19073:
Zastupitelstvo města Prostějova
nevyhovuje
žádosti Společenství vlastníků pro dům Fanderlíkova 4652/67a, Prostějov, se sídlem Prostějov, Fanderlíkova
4652/67a, PSČ: 796 01, IČ: 050 35 741, o prodej dvou částí pozemku p.č. 6055/126 – ostatní plocha v k.ú.
Prostějov o celkové výměře cca 408 m2.
K bodu 8. 2 Prodej pozemku p. č. 5945/4 a dvou částí pozemku p. č. 5945/1 oba v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19074:
Zastupitelstvo města Prostějova
nevyhovuje
1) žádosti ….., o prodej pozemku p.č. 5945/4
o výměře 63 m2 a části pozemku p.č. 5945/1 o výměře cca 270 m2, oba v k.ú. Prostějov, za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2,
2) žádosti ….., o prodej části pozemku p.č. 5945/1 o výměře cca 310 m2 v k.ú. Prostějov za kupní cenu ve výši 300
Kč/m2.
K bodu 8. 3 Prodej části pozemku p. č. 5736/1 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19075:
Zastupitelstvo města Prostějova
nevyhovuje
žádosti ….., o prodej části pozemku p.č. 5736/1 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře cca 32 m2.
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K bodu 8. 4 Prodej pozemku p. č. 106/2 a části pozemku p. č. 105/4 oba v k. ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 19076:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
prodej pozemku p.č. 106/2 – orná půda o výměře 615 m2 a části pozemku p.č. 105/4 – orná půda o výměře cca
860 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu), oba v k.ú. Krasice, na ulici Karla
Svolinského, společnosti PFAFF – SERVIS spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala 3773/19, PSČ 796
01, IČ: 494 47 408, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši 2.000 Kč bez DPH/m2, tj. celkem cca 2.950.000 Kč bez DPH, splatnou před podpisem
kupní smlouvy,
b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným
pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu je prodat nebo jinak
zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu
těchto pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne
dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude
povoleno užívání stavby patrových garáží na převáděných pozemcích,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 105/4 v k.ú.
Krasice, znaleckého posudku na ocenění převáděných pozemků a správní poplatek spojený s podáním návrhu na
povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 8. 5 Prodej pozemku p. č. 7560/1 a části pozemku p. č. 7559/2 v k. ú. Prostějov
Schváleno usnesení č. 19077:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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.
K bodu 8. 6 Prodej pozemku p. č. st. 604/2 v k. ú. Krasice
Schváleno usnesení č. 19078:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
prodej pozemku p.č.st. 604/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v k.ú. Krasice ….., za následujících
podmínek:
a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 640 Kč/m2, tj. celkem 2.560 Kč, splatnou před
podpisem kupní smlouvy,
b) náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na
povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
K bodu 8. 7 Směna části pozemku p. č. 511 v k. ú. Domamyslice za část pozemku p. č. 240/2 v k. ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 19079:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
směnu části pozemku p.č. 511 – vodní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře cca 2 m2 (přesná výměra bude
známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č.
240/2 – orná půda v k.ú. Domamyslice o výměře cca 4 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování
geometrického plánu) ve vlastnictví ….., za následujících podmínek:
a) v případě, že obvyklá cena pozemku Statutárního města Prostějova určeného ke směně převýší obvyklou cenu
pozemku ….. určeného ke směně, bude směna pozemků provedena s finančním vyrovnáním ve prospěch
Statutárního města Prostějova ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných pozemků stanovených dle znaleckého
posudku; v ostatních případech bude směna pozemků provedena bez finančního vyrovnání,
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b) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s
podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí …..
K bodu 8. 8 Směna částí pozemků na ulici Wolfova
Schváleno usnesení č. 19080:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
směnu částí pozemků p.č. 5711 – ostatní plocha o výměře 20 m2 a p.č. 5713/4 – ostatní plocha o výměře 5 m2, oba
v k.ú. Prostějov (dle geometrického plánu č. 6510-118/2019 označeny jako pozemek p.č. 5713/12 v k.ú.
Prostějov), ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 5713/3 – zahrada v k.ú. Prostějov
o výměře 25 m2 (dle geometrického plánu č. 6510-118/2019 nově označena jako pozemek p.č. 5713/13 v k.ú.
Prostějov) ve společném jmění ….., za následujících podmínek:
a) směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání,
b)směnná smlouva bude uzavřena až poté, co bude zrušeno zástavní právo k části pozemku určeného ke směně
ve společném jmění …..,
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město
Prostějov.
K bodu 8. 9 Výkup pozemku p. č. 6231/68 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání
s majetkem města
Schváleno usnesení č. 19081:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
z důvodů uvedených v důvodové zprávě:
1. výkup pozemku p.č. 6231/68 – ostatní plocha o výměře 251 m2 v k.ú. Prostějov od vlastníka tohoto pozemku
do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 75.300 Kč včetně DPH (300 Kč včetně
DPH/m2) za následujících podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Statutární město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6130
1
0500000000000
76.300
zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. 6231/68 v k.ú. Prostějov (kupní cena a správní poplatek
spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
76.300
snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje
K bodu 8.10 Výkup pozemků p. č. 7454/1, p. č. 7454/3, p. č. 7454/4 a p. č. 7454/5 vše v k. ú. Prostějov a ROZOP
kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 19082:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
z důvodů uvedených v důvodové zprávě:
1. výkup pozemků p.č. 7454/1 – ostatní plocha o výměře 127 m2, p.č. 7454/3 – ostatní plocha o výměře 65 m2,
p.č. 7454/4 – ostatní plocha o výměře 42 m2 a p.č. 7454/5 – ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v k.ú. Prostějov,
od spoluvlastníků těchto pozemků do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 124.000 Kč
(500 Kč/m2) za následujících podmínek:
a) splatnost kupní ceny do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,
b) správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Statutární město Prostějov,
2. rozpočtové opatření, kterým se
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- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
00000000050
006409
6130
1
0500000000000
125.000
zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků p.č. 7454/1, p.č. 7454/3, p.č. 7454/4 a p.č. 7454/5, vše v k.ú.
Prostějov (kupní cena a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0000000070
8115
1
0700000000000
125.000
snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje
K bodu 8.11 Výkup pozemků v k.ú. Krasice, včetně technické infrastruktury, a ROZOP kapitoly 50 – správa a
nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 19083:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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)
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
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K bodu 8.12 Bezúplatný převod movitého majetku
Schváleno usnesení č. 19084:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu bezúplatný převod movitých věcí uvedených v příloze č. 1
písemného materiálu v celkové pořizovací hodnotě 444.677,70 Kč z vlastnictví Statutárního města Prostějova
do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, Olomouc, Povel, PSČ: 779 00, IČ: 708 85 940.
K bodu 8.13 Revokace usnesení ZMP č. 16065 z 11. 4. 2016 a schválení bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1/3
v k. ú. Domamyslice
Schváleno usnesení č. 19085:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 16065 ze dne 11.04.2016 týkající se schválení bezúplatného nabytí
pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Domamyslice,
2) s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1/3 – ostatní plocha o výměře 214 m2 v k.ú. Domamyslice z vlastnictví České
republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 128 00, IČ: 697 97 111, do vlastnictví
Statutárního města Prostějova za podmínek dle přiložené Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BPV/1942/2018-BPVM.
K bodu 8.14 Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p. č. 100/21 v k. ú.
Krasice
Schváleno usnesení č. 19086:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu prominutí 50 % smluvní pokuty 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 uhrazeno 50 % smluvní pokuty,
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.
K bodu 8.15 ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města
Schváleno usnesení č. 19087:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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
0000000070
8115
zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje

ZP

UZ
1
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Organizace

O hodnotu v Kč
10.428.379

K bodu 9.1 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní terminál na Floriánském nám.)
Schváleno usnesení č. 19088:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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 9.2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dílny a učebny na pv. ZŠ)
Schváleno usnesení č. 19089:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0060
3113
6121
1
0600585000000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Dílny a učebny na pv. ZŠ
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
0070
8115
1
0700000000000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR

O hodnotu v Kč
11 500 000

O hodnotu v Kč
11 500 000

K bodu 9.3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Hřiště pro psy a doplnění psích louček)
Schváleno usnesení č. 19090:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3429
6121
1
0600641000000
330 000
Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Hřiště pro psy a doplnění psích louček
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
330 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 9.4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce komunikace v Žešově)
Schváleno usnesení č. 19091:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
2212
6121
0600486000000
625 000
0060
2212
6121
1
0600486000000
626 000
Zvýšení položky 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce komunikace v Žešově
- snižuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
6409
5901
0700000709003
625 000
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Snížení pol. 5901 - nespecifické rezervy – OV Žešov (participace)
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
0070
8115
1
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR

Organizace
0700000000000

O hodnotu v Kč
626 000

K bodu 9.5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce tribuny na velodromu)
Schváleno usnesení č. 19092:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3412
6121
1
0600620000000
2 270 000
Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce tribuny na velodromu
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
2 270 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR
K bodu 9.6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ul. Plumlovská)
Schváleno usnesení č. 19093:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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 9.7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční vč. PD)
Schváleno usnesení č. 19094:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0060
3745
6121
1
0600591000000
1 890 000
Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční vč. PD
0060
3745
5169
1
0600591000000
760 000
Zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb - Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční vč. PD – zeleň
- snižuje stav rezerv města
Kapitola
ODPA
Pol
ZP
UZ
Organizace
O hodnotu v Kč
0070
8115
1
0700000000000
2 650 000
Snížení pol. 8115 - rezerva FRR

K bodu 9.8 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích)
Schváleno usnesení č. 19095:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
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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
K bodu 10. Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19096:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Moravská v Prostějově dle předloženého návrhu.
K bodu 11. Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova v Prostějově
Schváleno usnesení č. 19097:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Mozartova v Prostějově dle předloženého návrhu.
K bodu 12. Jednací řád osadních výborů
Schváleno usnesení č. 19098:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
Jednací řád osadních výborů dle předloženého návrhu a pozměňovacího návrhu čl. 6 Účast jiných osob na
jednání osadního výboru v odstavci 3 takto: Připomínky a podněty občanů, kteří nechtějí vystupovat na jednání
osadního výboru, přijímá osobně předseda osadního výboru nebo jím pověřená osoba vždy v den konání jednání
osadního výboru půl hodiny před zahájením jednání osadního výboru.
K bodu 13. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova
Schváleno usnesení č. 19099:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Prostějova dle předloženého návrhu a pozměňovacího návrhu:
- v čl. 3 odst. 4 slovo podnětu nahradí slovo podněty,
- v čl. 4 odst. 4 vyškrtnout v závorce dále jen rada města,
- v čl. 4 odst. 3 změna textu takto: Jednání výborů svolává předseda dle aktuálních úkolů k projednání s ohledem
na návaznost jednání zastupitelstva.,
- v čl. 7 odst. 4 změna textu takto: Zápisy z jednání Kontrolního výboru zasílá tajemník výboru všem členům
Kontrolního výboru. Členům zastupitelstva města jsou k dispozici na internetu Magistrátu města Prostějova.
K bodu 14. Urbanistická soutěž na řešení jižní části centra města Prostějova
Schváleno usnesení č. 19100:
Zastupitelstvo města Prostějova
schvaluje
Uspořádání urbanistické soutěže „Dostavba jižní části centra Prostějova“.
K bodu 15. Záležitosti Manthellan, a.s. (pravidelný bod - ústní zpráva)
Schváleno usnesení č. 19101:
Zastupitelstvo města Prostějova
bere na vědomí
rozsudek Krajského soudu v Brně v záležitosti Manthellan, a.s.,
rozhodlo
Záležitosti Manthellan, a.s. (pravidelný bod - ústní zpráva) nadále nezařazovat na program zasedání
zastupitelstva.
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K bodu 15.1 Vyhovění zamítnutým peticím (KASC a tržnice)
Schváleno usnesení č. 19102:
Zastupitelstvo města Prostějova
revokuje
usnesení 12044 ze dne 14.2.2012 a „Petici za záchranu společenského domu (KASC) v Prostějově“ a „Petici
za záchranu Městské tržnice v Prostějově na ul. Úprkova – Lutinovova“ vyhovuje.
K bodu 16. Jmenování nového člena Komise pro regeneraci městské památkové zóny
Schváleno usnesení č. 19103:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. z v y š u j e
počet členů Komise pro regeneraci městské památkové zóny na 15,
II. j m e n u j e
členem Komise pro regeneraci městské památkové zóny PhDr. Marka Perůtku, vedoucího oddělení památkové
péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.
K bodu 17. Delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady obchodních společností
Schváleno usnesení č. 19104:
Zastupitelstvo města Prostějova
rozhodlo
přerušit své 6. zasedání a pokračovat dne 3. 5. 2019 od 7:00 hod.
Usnesení schválena dne 3. 5. 2019:
K bodu 17. Delegování zástupců statutárního města Prostějova na valné hromady obchodních společností
Schváleno usnesení č. 19105:
Zastupitelstvo města Prostějova
1) d e l e g u j e
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) obchodních společností, a to na období odpovídající funkčnímu období
tohoto Zastupitelstva města Prostějova, takto:
a) 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,
b) 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.
c) 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,
2) p o v ě ř u j e
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 18. Změna Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu
Schváleno usnesení č. 19106:
Zastupitelstvo města Prostějova
vydává
Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního
města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu, ve znění pozdějších změn, a to dle pozměňovacího návrhu.
K bodu 19. Obecně závazná vyhláška města Prostějova, kterou se mění OZV č. 4/2008 o udržování čistoty
na veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
Schváleno usnesení č. 19107:
Zastupitelstvo města Prostějova
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vydává
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných
prostranstvích (vyhláška o čistotě), dle přílohy k písemnému materiálu.
K bodu 20. Obecně závazná vyhláška města Prostějova, kterou se mění OZV č. 8/2012, kterou se stanoví
pravidla pro pohyb na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města
Prostějova
Schváleno usnesení č. 19108:
Zastupitelstvo města Prostějova
vydává
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, kterou se stanoví pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města Prostějova
dle písemného materiálu a pozměňovacího návrhu, tj. vypuštění lokality ovocný sad ve Vrahovicích, p.č. 1/2, k.ú.
Vrahovice.
K bodu 21. Obecně závazná vyhláška města Prostějova, kterou se mění OZV č. 10/2009 o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Schváleno usnesení č. 19109:
Zastupitelstvo města Prostějova
vydává
Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2009 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, dle přílohy k písemnému materiálu.
K bodu 22. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže
Prostějov
Schváleno usnesení č. 19110:
Zastupitelstvo města Prostějova
I. s c h v a l u j e
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. v y d á v á
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.
K bodu 23. Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci
Schváleno usnesení č. 19111:
Zastupitelstvo města Prostějova
rozhodlo
odložit materiál č. 23. Dodatek č. 3 k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci.

Mgr. František J u r a
primátor města Prostějova

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

Prostějov 30. 4. a 3. 5. 2019
Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv
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