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 S00AX02I4S23 

*S00AX02I4S23* 
čj.        PVMU     63878/2019  10 
SpZn.   KP     22/2019  

101.2.2  A10 
 

Počet listů: 22 příloh:       listů příloh: 

    STATUTÁRNÍ   MĚSTO   PROSTĚJOV 

 

Usnesení ze 17. schůze Rady města Prostějova, konané 14. 5. 2019 
 
K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Schváleno usnesení č. 9401: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 17. schůze, konané dne 14. 5. 2019, uvedený na pozvánce  

- s rozšířením o materiály: 

4.5 Revokace části usnesení č. 9336 z 16. 4. 2019 (Dotace 2019 – Zdravé město Prostějov); 

12.12 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (výzva č. 92 k předkládání žádosti z Operačního 

programu Zaměstnanost – Výzva pro územní samosprávní celky); 

- s tím, že z programu je stažen materiál 9.2  ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (Metro 70 – foyer); 

p o v ě ř u j e  

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

 

K bodu 2.1  ROZOP kapitoly 13 – Městská policie (úprava položek) 

Schváleno usnesení č. 9402: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 6122   0130000450000 1.350.000 

Realizace investičního projektu prevence kriminality “Analytické nástroje“ pro MKDS  přerozdělení 

financí na projekt, dotace Olomoucký kraj. 

0000000013 005311 6122   0130000460000 150.000 

Realizace investičního projektu – bezpečnostní technologie pro měst. policii, navýšení částky na realizaci 

projektu. 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 6122   0130000310000 680.000 

Přesun (snížení) položky realizaci projektu prevence pod jednotný organizační znak – „Analytické nástroje„  

0000000013 005311 6122   0130000340000 670.000 

Přesun položky (snížení – projekt prevence 5 kamer MKDS)a navýšení projektu „Analytické nástroje“ 

(podíl obce) – dotace Olomoucký kraj. 

0000000013 005311 5172   0130000000000 30.000 

Snížení položky na nákup jednotlivého softwaru. Použito pro navýšení Bezpečnostní technologie – spam web 

filtr. 

0000000013 005311 6122   0130000380000 120.000 

Přesun (snížení) položky realizaci projektu prevence pod jednotný organizační znak – bezpečnostní 

technologie – spam a web filtr. 
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K bodu 2.2  ROZOP kapitoly 13 – Městská policie (služební vozidla) 

Schváleno usnesení č. 9403: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 6123   0130000310000 294.000 

Navýšení položky na dofinancování nákupu 2 služebních vozidel včetně výstražných  zařízení. 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5171   0130000000000 200.000 

Přesun z položky oprava a údržba na dofinancování nákupu 2 služebních vozidel včetně výstražných  zařízení. 

0000000013 005311 6122   0130000360000 94.000 

Přesun zůstatku z investiční položky n nákup radiostanic, vysoutěžena nižší cena, přesun na dofinancování 

nákupu 2 služebních vozidel, včetně výstražných  zařízení. 

 

K bodu 3.1  Zpráva o zjištěních z provedeného auditu procesů přípravy rozpočtu města Prostějova a 

příspěvkových organizací na rok 2019 

Schváleno usnesení č. 9404: 

Rada města Prostějova 

a) b e r e   n a   v ě d o m í  
Zprávu o zjištěních z provedeného auditu procesů přípravy rozpočtu města Prostějova a příspěvkových 

organizací na rok 2019, 

b) s c h v a l u j e 

návrh procesu rozpočtu na rok 2020. 

 

K bodu 4.1  Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů - Prostějovské léto 

Schváleno usnesení č. 9405: 

Rada města Prostějova 

u d ě l u j e 

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 „Prostějovské léto 2019“ pořádané ve dnech  20. 6., 27. 6., 

4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 28. 8., 29. 8. 2019 na nám. T. G. Masaryka. 

 

K bodu 4.2  Udělení výjimky z OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů - Hanácké pivní slavnosti 

Schváleno usnesení č. 9406: 

Rada města Prostějova 

r e v o k u j e  

usnesení Rady města Prostějova č. 9329 přijaté na schůzi konané dne 16. 4. 2019, 

u d ě l u j e 

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 18. 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 4.3  Dotace – akceschopnost JSDH Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9407: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o dotaci na „akceschopnost JSDH Prostějov“ ve výši 150 tis. Kč. 

 

K bodu 4.4  Schválení přijetí dotace z rozpočtu OlK pro JSDH 

Schváleno usnesení č. 9408: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

I. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro JSDH města Prostějova, 
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II. finanční spoluúčast statutárního města Prostějova na pořízení ochranných prostředků pro hasiče ve výši 

nejméně 70 000,- Kč, 

III. smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Prostějovem dle 

přílohy k písemnému materiálu. 

 

K bodu 4.5  Revokace části usnesení č. 9336 z 16. 4. 2019 (Dotace 2019 – Zdravé město Prostějov) 

Schváleno usnesení č. 9409: 

Rada města Prostějova 

I.  r e v o k u j e 

část usnesení č. 9336 Rady města Prostějova ze dne 16. 4. 2019 k bodu 4.15, kterým Rada města Prostějova 

schválila 

d) navýšení neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“  

ve výši 10.000 Kč 

1) 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; 

 

ve výši 15.000 Kč 

2) 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) 

II.  s ch v a l u j e 

d) navýšení účelového neinvestičního příspěvku z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“  

 

ve výši 10.000 Kč 

1) 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; 

 

ve výši 15.000 Kč 

2) 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  371 0200000020337 10 000,00 

(navýšení účelového neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 

z prostředků projektu „Zdravé město Prostějov“) 
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0020 003314 5331  372 0200000020402 15 000,00 

(navýšení účelového 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  Informace o přípravě zadávacího řízení na služby „Majetkové a odpovědnostní pojištění 

statutárního města Prostějov a jím ovládaných subjektů“ 

Schváleno usnesení č. 9410: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o přípravě otevřeného nadlimitního řízení na služby majetkového a odpovědnostního pojištění města 

Prostějova, příspěvkových organizaci, jichž je město zřizovatelem a vybraných obchodních společností, jichž je 

město zakladatelem, 

s o u h l a s í   

s uveřejněním předběžného oznámení o úmyslu zadavatele zahájit nadlimitní otevřené zadávací řízení 

„Majetkové a odpovědnostní pojištění statutárního města Prostějova, včetně příspěvkových organizací a 

vybraných obchodních společností“ ve Věstníku veřejných zakázek. 

 

K bodu 5.2  Zadávací řízení veřejné zakázky „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“, 

informace o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele 

Schváleno usnesení č. 9411: 

Rada města Prostějova 

r o z h o d l a  

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 „ZŠ Dr. Horáka – 

rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“ 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 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 „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu, střechy“ 

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.  

p o v ě ř u j e   

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.  

 

u k l á d á 

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 „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu 

bazénu, střechy“ s vybraným dodavatelem Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o., se sídlem 

Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov, IČ: 60722291; 

      odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

      k. termín: 14. 6. 2019 

2. Odboru kancelář tajemníka prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek zajistit dokončení administrace 

zadávacího řízení „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce objektu bazénu včetně střechy“ ve lhůtách stanovených 

zákonem.  

odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

k. termín: 28. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 



Strana 5 z 21 

 

K bodu 6.1  Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018 

Schváleno usnesení č. 9412: 

Rada města Prostějova 

A. schvaluje 

1. rozdělení výsledků hospodaření dosažených v roce 2018 příspěvkovými organizacemi dle následující tabulky: 

 

B. rozhodla 

1. o převodu finančních částek ve sloupci „Odvod na účet zřizovatele“ jednotlivými příspěvkovými 

organizacemi zřízenými statutárním městem Prostějovem do rezervních fondů těchto organizací, 

2. o převodu finančních částek dle bodu 1. písm. B jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Prostějovem z rezervních fondů do investičních fondů těchto organizací, 

3. o provedení odvodu finančních částek dle bodu 2. písm. B jednotlivými příspěvkovými organizacemi 

zřízenými statutárním městem Prostějovem z investičních fondů těchto organizací na účet zřizovatele po 

schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 2018, 

 

C. ukládá 

1. vedoucím odborů MMPv - správcům kapitol a ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

statutární město Prostějov, zabezpečení úkolů v roce 2019, důsledně realizovat opatření přijatá na základě 

poznatků z rozborů hospodaření za rok 2018 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění 

v průběhu roku 2019, 

2. příslušným vedoucím metodicky řídícího odboru kontrolovat během roku 2019 oprávněnost prováděných 

úprav finančních plánů příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, 

a v případě zjištění porušení rozpočtové kázně dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního 

příspěvku ve výši neoprávněného užití, 

3. vedoucím odborů, kteří metodicky řídí příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou 

ředitele těchto příspěvkových organizací s finančními částkami přídělů do peněžních fondů organizací 

a případnými odvody z investičních fondů na základě rozhodnutí RMP ihned po schválení závěrečného účtu 

statutárního města Prostějova za rok 2018,  

v Kč

Hlavní 

činnost

Doplňková 

činnost
Celkem

Rezervního 

fondu

Fondu 

odměn

MŠ Prostějov, Smetanova 24 22 990 263,70 15 122 361,45 15 449 483,68 291 826,23 35 296,00 327 122,23 0 323 658,74 0 3 463,49

MŠ Prostějov, Šárka  4 27 659 697,56 17 444 346,88 17 710 835,21 266 488,33 0 266 488,33 0 266 488,33 0 0

MŠ Prostějov, Rumunská 23 9 007 672,41 9 283 633,81 9 301 924,00 18 290,19 0 18 290,19 0 18 290,19 0 0

MŠ Prostějov, Moravská 30 10 658 223,40 10 302 559,82 10 322 477,45 19 917,63 0 19 917,63 0 19 917,63 0 0

MŠ Prostějov, Partyzánská 34 35 294 851,07 23 395 064,36 23 560 041,00 164 976,64 0 164 976,64 0 164 976,64 0 0

ZŠ a  MŠ Prostějov, Melantrichova ul . 60 62 687 946,56 37 656 256,43 37 818 152,33 412,67 161 483,23 161 895,90 0 161 895,90 0 0

ZŠ Prostějov, ul . E. Va lenty 52 45 188 397,64 40 090 850,42 40 353 233,51 189 253,98 73 129,11 262 383,09 0 186 328,09 10 000,00 66 055,00

ZŠ a  MŠ Prostějov, Pa lackého tř. 14 57 476 929,89 51 541 277,83 51 822 494,86 717,7 280 499,33 281 217,03 0 256 217,03 25 000,00 0

ZŠ a  MŠ Prostějov, Kol lárova ul . 4 30 392 956,60 35 621 068,57 35 626 050,53 -56 778,04 61 760,00 4 981,96 0 4 981,96 0 0

ZŠ a  MŠ Jana Železného Prostějov 64 903 216,89 61 408 773,42 61 630 424,65 75 477,12 146 174,11 221 651,23 0 181 651,23 40 000,00 0

ZŠ Prostějov, ul . Vl . Majakovského 59 447 950,43 21 857 628,74 21 958 267,56 70 192,82 30 446,00 100 638,82 0 83 666,82 0 16 972,00

ZŠ Prostějov, ul . Dr. Horáka 24 61 479 039,80 48 230 365,80 48 357 638,41 -19 976,98 147 249,59 127 272,61 0 95 072,61 0 32 200,00

RG a  ZŠ Prostějov, Studentská ul . 2 51 855 112,14 56 677 450,30 56 907 680,49 -4 230,22 234 460,41 230 230,19 0 96 960,40 100 000,00 33 269,79

ZUŠ Vl . Ambrose, Prostějov 32 813 367,51 34 610 237,54 34 831 423,26 185 635,72 35 550,00 221 185,72 0 186 185,72 35 000,00 0

Sportcentrum DDM, Prostějov 103 985 021,70 25 660 377,92 25 876 400,83 -22 843,91 238 866,82 216 022,91 0 46 022,91 170 000,00 0

Městská knihovna Prostějov 15 711 893,03 12 890 072,54 12 983 674,00 93 601,46 0 93 601,46 0 46 990,46 0 46 611,00

Městské divadlo v Prostějově 22 069 823,56 12 834 964,78 12 856 229,58 0 21 264,80 21 264,80 0 0 21 264,80 0

Jes le, s ídl . Svobody, Prostějov 399 371,35 2 818 650,50 2 928 664,00 110 013,50 0 110 013,50 0 60 013,50 50 000,00 0

KINO METRO 70 16 645 477,68 10 588 086,58 10 703 833,40 104 746,22 11 000,60 115 746,82 0 110 746,82 5 000,00 0

Celkem 730 667 212,92 528 034 027,69 530 998 928,75 1 487 721,06 1 477 180,00 2 964 901,06 0,00 2 310 064,98 456 264,80 198 571,28

Příspěvková organizace

Výsledek hospodaření
Úhrada 

ztráty z 

min.let

Příděl do
Odvod na 

účet 

zřizovatele

Aktiva netto a 

pasiva

Náklady 

celkem
Výnosy celkem
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4. ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Prostějov, realizovat příděly 

peněžním fondům organizací a případné odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených 

statutárním městem Prostějovem na účet zřizovatele do jednoho týdne po schválení závěrečného účtu 

statutárního města Prostějova za rok 2018, 

D. doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova 

I. schválit 

1. závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, 

a to bez výhrad s tím, že: 

a. rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2018 skončilo záporným saldem příjmů 

a výdajů ve výši 18 120 000,07 Kč, 

b. zlepšený výsledek rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova v roce 2018 vykázal oproti 

upravenému rozpočtu k 31. 12. 2018 hodnotu plus 199 322 002,91 Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2018 

byl vykazován v záporné výši 217 442 002,98 Kč),  

2. převod finančních prostředků ze základního běžného účtu  

a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 

195 729 436,35 Kč,  

b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 137 280,00 Kč 

na základě statutu fondu.  

Zůstatky jednotlivých účtů k 31. 12. 2018, včetně základního běžného účtu, jsou uvedeny na straně 33 a 40 

důvodové zprávy, 

3. rozpočtové opatření (odvody příspěvkových organizací z investičního fondu – aktivní finanční vypořádání 

roku 2018), kterým se: 

Zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70 3111 2122 1 0700000000000 3 463,49 

70 3113 2122 1 0700000000000 66 055,00 

70 3113 2122 1 0700000000000 16 972,00 

70 3113 2122 1 0700000000000 32 200,00 

70 3121 2122 1 0700000000000 33 269,79 

70 3114 2122 1 0700000000000 46 611,00 

Odvody příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem 

z investičních fondů těchto organizací 

 
Zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70   8115 1 0700000000000 198 571,28 

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje 

 

4. finanční hospodaření – finanční vypořádání – peněžní prostředky tak, jak je uvedeno na straně 38 - 40 

v „Závěrečném účtu statutárního města Prostějova za rok 2018“, 

5. rozpočtové opatření aktivního finančního vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím 

Olomouckého kraje (viz strana 38 - 40) kterým se: 

Zvyšuje rozpočet příjmů  

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace 
O hodnotu v 

Kč 
Poznámka 

70 6402 2223  0700000000000 403 424,96 Volba prezidenta ČR 
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70 6402 2223  0700000000000 478 725,83 

Volby do Senátu 

Parlamentu ČR a do 

zastupitelstev obcí 

70 6402 2223  0700000000000 1 120 443,50 
Sociálně právní 

ochrana dětí 

Aktivní finanční vypořádání roku 2018 se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje 

  

Zvyšuje stav rezerv města  

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace 
O hodnotu v 

Kč 
Poznámka 

70  8115 1 0700000000000 2 002 594,29 
Aktivní vypořádání 

roku 2018 

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje 

 

6. rozpočtové opatření pasivního vypořádání – odvod ekologického poplatku SFŽP ČR za měsíc 12/2018 

Zvyšuje rozpočet výdajů  

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace 
O hodnotu v 

Kč 
Poznámka 

70 6402 5365  0700000000000 113 000,00 
Odvod ekologického 

poplatku 

Odvod ekologického poplatku SFŽP ČR za měsíc 12/2018 

 

Snižuje stav rezerv města 
 

Kapitola ODPA Položka UZ Organizace 
O hodnotu v 

Kč 
Poznámka 

70 0000 8115 1 0700000000000 113 000,00 
Odvod ekologického 

poplatku 

Trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje 

 

7. rozpočtová opatření za II. pololetí roku 2018, která podléhají na základě usnesení ZMP č. 17253 ze dne 11., 

12., a 20. 12. 2017 dodatečnému schválení ZMP při projednávání závěrečného účtu statutárního města 

Prostějova po ukončení rozpočtového roku, a kterými se v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové příjmy 

a výdaje rozpočtu města roku 2018 o částku 30 411 820,88 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě na 

straně 34 - 36, 

8. upravený rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2018 na základě provedených rozpočtových 

opatření roku 2018 (viz strana 33 důvodové zprávy), která jsou evidována na Finančním odboru MMPv, 

II. vzít na vědomí 

1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření zpracovanou podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších 

relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) pro územní samosprávný celek statutární 

město Prostějov za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 auditorskou společností AUDIT TEAM, s.r.o., 

se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc,  

2. aktivní finanční vypořádání se státním rozpočtem ČR prostřednictvím Olomouckého kraje v celkovém 

objemu 2 002 594,29 Kč (viz str. 38 - 40) jako kompenzace výdajů účelových prostředků, které byly dotacemi 

vykryty pouze částečně s nárokem celého krytí (účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta, 

účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích, dotace 

na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany). Finanční prostředky 

budou po obdržení, na základě rozhodnutí orgánů města, zaúčtovány do krátkodobých prostředků uložených 

na bankovních účtech města (trvalý peněžní fond statutárního města Prostějova - fond rezerv a rozvoje). 

Finanční vypořádání dotací s nárokem úplného krytí bylo v řádném termínu zasláno na Olomoucký kraj, 
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III. uložit 

1. vedoucímu Finančního odboru MMPv převést v roce 2019 finanční prostředky ze základního běžného účtu  

a. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje ve výši 

195 729 436,35 Kč,  

b. do trvalého peněžního fondu statutárního města Prostějova – fondu zeleně ve výši 137 280,00 Kč 

na základě statutu fondu.  

 

 

K bodu 6.2  Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2018 

Schváleno usnesení č. 9413: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova  

1. schválit 

a) účetní závěrku statutárního města Prostějova sestavenou ke dni 31. 12. 2018, která je uvedená 

v přílohách č. 1 až 5 písemného materiálu,  

b) celkový výsledek hospodaření ve výši 173.541.773,71 Kč a jeho převedení na účet  432 - Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období,  

2. vzít na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2018. 

 

K bodu 6.3  Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací statutárního města Prostějova za rok 2018 

Schváleno usnesení č. 9414: 

Rada města Prostějova 

 

1. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, 

IČO 70982821, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 1. 

  

2. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, 

IČO 70982945, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 2. 

 

3. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, IČO 47922427, 

sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 3. 

 

4. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, IČO 47922435, sestavenou 

k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 4. 

 

5. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, 

IČO 70287431, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 5. 

 

6. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14, IČO 

47922486, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 6. 

 

7. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, IČO 

47922770, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 7. 

 

8. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, IČO 

62860500, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 8. 
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9. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, IČO 

47922494, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 9.  

  

10. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, IČO 47922303, 

sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 10. 

 

11. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, IČO 47922516, 

sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 11. 

 

12. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 

2, IČO 44159960, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 12. 

 

13. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, IČO 62859056, 

sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 13. 

 

14. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace, IČO 

47920360, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 14. 

 

15. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov, IČO 

00402338, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 15. 

 

16. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková 

organizace, IČO 00840173, sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 16. 

 

17. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, IČO 00402362, 

sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 17. 

 

18. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, IČO 67008976, 

sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 18. 

 

19. Schvaluje 

účetní závěrku příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace, IČO 05592178, 

sestavenou k 31. 12. 2018, která je uvedena v příloze č. 19. 

 

 

K bodu 6.4  Novelizace vnitřní směrnice Postup při uplatňování daně z přidané hodnoty 

Schváleno usnesení č. 9415: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

novelizaci vnitřní směrnice Postup při uplatňování daně z přidané hodnoty. 

 

K bodu 6.5  Možnost odpočtu DPH u rekonstrukce Společenského domu, výstavby parkovacího domu a městské 

tržnice 

Schváleno usnesení č. 9416: 

Rada města Prostějova 

b e r e   na   v ě d o m í 

informaci o možnosti odpočtu DPH u rekonstrukce Společenského domu, výstavby parkovacího domu a městské 

tržnice. 
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K bodu 6.6  Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím 

zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2019 

Schváleno usnesení č. 9417: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Pokyny pro kontrolu plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžného hospodaření jím zřízených 

a založených právnických osob k 30. 6. 2019. 

 

K bodu 7.1  Schválení smlouvy o technické podpoře se společností VITA software s.r.o. 

Schváleno usnesení č. 9418: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

smlouvu o technické podpoře společnosti VITA software s.r.o., 

p o v ě ř u j e 

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

 

K bodu 8.1 Sportcentrum - DDM Prostějov – žádost o revokaci části usnesení RM z 11. 2. 2019 (odvod z fondu 

investic z nemovitého majetku) a nařízení odvodu z fondu investic z nemovitého majetku 

Schváleno usnesení č. 9419: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e 

část usnesení Rady města Prostějova č. 9127 z 11. 2. 2019, kterým uložila Sportcentru DDM Prostějov, PO odvod 

z fondu investic v souvislosti s nemovitým majetkem svěřeným k hospodaření za rok 2019 ve výši 1.762.345,- Kč, 

u k l á d á 

Sportcentru DDM Prostějov, PO odvod z fondu investic v souvislosti s nemovitým majetkem svěřeným 

k hospodaření za rok 2019 ve výši 2.205.704,- Kč, 

 

s c h v a l u j e 

a) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 3233 5331  310 02000000020399 443.359,- 

Sportcentrum DDM Prostějov, PO – odpisy z nemovitého majetku 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 3233 2122   02000000020399 443.359,- 

Sportcentrum DDM Prostějov, PO – odvod zřizovateli z odpisů z nemovitého majetku 

 

b) aktualizaci plánu ročních odpisů nemovitého majetku svěřeného k hospodaření. 

 

K bodu 8.2 RG a ZŠ města Prostějova – žádost o schválení aktualizace plánu ročních odpisů a navýšení 

závazného ukazatele 551 

Schváleno usnesení č. 9420: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 3121 5331  310 02000000020340 50.270,- 

RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – odpisy z nemovitého majetku 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   07000000707100 50.270,- 

Rezerva Rady města Prostějova pro ROZOP 

2. úpravu a aktualizaci odpisového plánu RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 – odpisy z nemovitého 

majetku a navýšení závazného ukazatele 551 - odpisy dlouhodobého majetku + 50. 270,- Kč, UZ 310. 
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K bodu 8.3  Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV „Učíme se s radostí 2019“ pro MŠ Prostějov, 

Moravská 30 

Schváleno usnesení č. 9421: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

s realizací projektu „Učíme se s radostí 2019“ v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Mateřskou 

školou Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkovou organizací, IČO: 628 60 500. 

 

K bodu 8.4  Souhlas zřizovatele s realizací projektu „Šablony II“ z OP VVV pro Sportcentrum – DDM 

Schváleno usnesení č. 9422: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

s realizací projektu „Šablony II“ v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Sportcentrem – Domem 

dětí a mládeže Prostějov, příspěvkovou organizací, IČO: 008 40 173. 

 

K bodu 8.5  RG a ZŠ města Prostějova – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím darů 

Schváleno usnesení č. 9423: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

s přijetím darů: Braunův elektroměr (3 kusy), Ruhmkorffův induktor, Poznej Česko na koberci (2 kusy), Poznej 

Abecedu na koberci (2 kusy) v celkové částce 37.574,- Kč Reálným gymnáziem a základní školou města 

Prostějova, Studentská ul. 2 od dárce Klub přátel RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 4, Prostějov. 

 

K bodu 8.6  ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím darů 

Schváleno usnesení č. 9424: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

1. s přijetím darů: 4 ks sedaček KLIPPAN ve výši Kč 19.960,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, 

Palackého tř. 14 od dárce ……; 

2. s přijetím daru: tiskárna EPSON L310 ve výši Kč 3.500,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, 

Palackého tř. 14 od dárce ……; 

3. s přijetím daru: koberce Woodlands ve výši Kč 5.921,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, 

Palackého tř. 14 pro pracoviště Základní školy na ul. Čechovická 53 od dárce ……. 

 

K bodu 9.1  ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (MK - aktualizace plánu ročních odpisů) 

Schváleno usnesení č. 9425: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 3314 5331  310 02000000020402 47.604,- 

Městská knihovna Prostějov, PO – odpisy z nemovitého majetku 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 3314 2122   02000000020402 47.604,- 

Městská knihovna Prostějov, PO odvod zřizovateli z odpisů z nemovitého majetku 

 

K bodu 10.1  Pověření členů Zastupitelstva města Prostějova k provádění sňatečných obřadů 

Schváleno usnesení č. 9426: 

Rada města Prostějova  

p o v ě ř u j e 

členy Zastupitelstva města Prostějova MVDr. Zuzanu Bartošovou a MUDr. Bohuslava Machaně 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. 301/2000Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při občanských sňatcích ve správním obvodu zdejšího 

matričního úřadu. 
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K bodu 10.2  Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků s obcí Smržice 

Schváleno usnesení č. 9427: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků na dobu neurčitou mezi městem Prostějov a obcí Smržice. 

 

 

K bodu 10.3  Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků 

Schváleno usnesení č. 9428: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í 

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

přestupků na dobu neurčitou mezi městem Prostějov a obcemi – Bousín, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, 

Obědkovice, Otaslavice, Otinoves, Ptení, Vranovice-Kelčice a Vrbátky. 

 

 

K bodu 11.1  Dotace 2019 – oblast ochrana životního prostředí (jednorázová akce Povodí Moravy) 

Schváleno usnesení č. 9429: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z prostředků kapitoly 40 -  životní prostředí 

ve výši 50.000 Kč Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013 

- na opatření na zlepšení jakosti vod VD Plumlov (nákup a použití síranu železitého do srážecích stanic VD 

Plumlov); 

- 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 Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013 (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). 

 

 

K bodu 12.1  Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - projektový námět 

Schváleno usnesení č. 9430: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

projektový námět „Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace 

v rámci 131. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí.  

 

 

K bodu 12.2  Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce bazénu ZŠ Dr. Horáka 

Schváleno usnesení č. 9431: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

I. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Rekonstrukce bazénu na ZŠ dr. Horáka v Prostějově“ 

ve výši 3 200 000,- Kč, 

II. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve znění dle předloženého návrhu. 
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K bodu 12.3  Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce tribunky na velodromu 

Schváleno usnesení č. 9432: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

I. přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Rekonstrukce tribunky na velodromu“ ve výši 500 000,- 

Kč, 

II. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve znění dle předloženého návrhu. 

 

K bodu 12.4  Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Prostějov – Rozhodnutí o poskytnutí dotace z SFŽP 

ČR 

Schváleno usnesení č. 9433: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o poskytnutí dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR na akci „Územní studie krajiny pro 

správní obvod ORP Prostějov“ ve výši 228 327,00 Kč. 

 

K bodu 12.5  Dotace 2019 - Odbor rozvoje a investic (TJ Sokol I) 

Schváleno usnesení č. 9434: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova schválit 

 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 900.000 Kč, Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, se 

sídlem Skálovo nám. 173/4, 796 01 Prostějov, IČO 155 26 151 na opravu vytápění v tělocvičně, vybudování  

tartanového povrchu na víceúčelovém hřišti, vybavení víceúčelového hřiště, betonovou tribunu pro víceúčelové 

hřiště, zpevněné plochy (zámková dlažba) a dřevěné obložení tělocvičny (sokolovna TJ Sokol I); 

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

dotace odevzdat do 15. 1. 2020; 

 

b)  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemcem 

Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov, se sídlem Skálovo nám. 173/4, 796 01 Prostějov,  IČO 155  26  151, dle 

přílohy; 

 

c)  rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3429 6322  1 0600000000000 900 000 

Zvýšení položky 6322 – investiční transfery spolkům -  Tělocvičná jednota Sokol I Prostějov 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 900 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 12.6  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice a kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

Schváleno usnesení č. 9435: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3322 5169   0600000000000 60 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup služeb - Stavební úpravy interiéru RIC – projektová dokumentace 

0060 3322 5171   0600000000000 700 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování  - Stavební úpravy interiéru RIC  

0011 6171 5137   0110000000000 54 000 

Zvýšení pol. 5137 – DHDM – Vybavení interiéru RIC nábytkem 

0011 6171 6122   0110000000000 346 000 

Zvýšení pol. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení – Vybavení interiéru RIC nábytkovými sestavami 
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0011 6171 6121   0110000000000 250 000 

Zvýšení pol. 6121 – Budovy, haly a stavby – Vybavení interiéru RIC vestavěnými prvky 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 1 410 000 

Snížení položky 5901 - Rezerva RMP 

 

K bodu 12.7  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská - PD) 

Schváleno usnesení č. 9436: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121   0600643000000 210 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Dopravní řešení před hřbitovem ul. Brněnská, Prostějov – 

projektová dokumentace 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 210 000 

Snížení položky 5901 - Rezerva RMP 

 

K bodu 12.8  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND – opravy, autorský dozor) 

Schváleno usnesení č. 9437: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3322 5169   0600042000000 45 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup služeb – Obnova Národního domu – opravy (autorský dozor) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 45 000 

Snížení položky 5901 - Rezerva RMP 

 

K bodu 12.9  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND – opravy, střecha) 

Schváleno usnesení č. 9438: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3322 5171  1 0600042000000  1 630 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování – Obnova Národního domu - opravy 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 1 630 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 12.10  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Podchod pod mostem v Olomoucké ul. - manipulační  

plocha) 

Schváleno usnesení č. 9439: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 
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1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3745 5169   0600566000000 53 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup služeb - Podchod pod mostem v Olomoucké ulici  - manipulační plocha - zeleň 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 53 000 

Snížení položky 5901 - Rezerva RMP 

 

K bodu 12.11  ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská - PD) 

Schváleno usnesení č. 9440: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

I. rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2212 6121   0600588000000 120 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská – projektová dokumentace 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 120 000 

Snížení položky 5901 - Rezerva RMP 

 

II. zadání projektové dokumentace pro provádění stavby – „Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská“ formou 

výzvy jednomu zájemci, a to společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc, 

IČO: 25849280. 

 

K bodu 12.12 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (výzva č. 92 k předkládání žádosti z Operačního 

programu Zaměstnanost – Výzva pro územní samosprávní celky) 

Schváleno usnesení č. 9441: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

I. rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 6171 5169   0600000000000 50 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup služeb – zpracování žádosti o dotaci k Výzvě č. 92 z Operačního programu 

Zaměstnanost 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 50 000 

Snížení pol. 5901 -  Rezerva RMP 

II. podání žádosti o dotaci do Výzvy č. 92 k předkládání žádosti o dotace z Operačního programu Zaměstnanost 

– Výzva pro územní samosprávné celky. 

 

K bodu 13.1  Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 8004 v k.ú. Prostějov  

Schváleno usnesení č. 9442: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 13.1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 8004 v k. ú. Prostějov. 

 

K bodu 13.2  Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 742/4 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9443: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 742/4 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 37,5 m
2
 za účelem umístění 

a provozování dobíjecí stanice pro elektromobily formou obálkové metody za nabídnuté nájemné, minimálně ve 

výši 6.250 Kč bez DPH ročně.  
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K bodu 13.3  Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice  

Schváleno usnesení č. 9444: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu výpůjčku části pozemku p.č. 149 – ostatní plocha v k.ú. 

Domamyslice o výměře 8 m
2
 ……, 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 13.4  Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 86/26 v k.ú. Krasice   

Schváleno usnesení č. 9445: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu záměr výpůjčky části pozemku p.č. 86/26 – orná půda v k.ú. 

Krasice o výměře 16 m
2
 ……, 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 13.5  Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 149 v k.ú. Domamyslice  

Schváleno usnesení č. 9446: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu záměr výpůjčky části pozemku p.č. 149 – ostatní plocha 

v k.ú. Domamyslice o výměře 7 m
2
 ……, 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 13.6  Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 7902 a p.č. 2890, oba v k.ú. Prostějov  

Schváleno usnesení č. 9447: 

Rada města Prostějova 

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

záměr prodeje částí pozemků p.č. 7902 – ostatní plocha a p.č. 2890 – zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. 

Prostějov, o celkové výměře 43 m
2
, 

2) d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ……, o prodej částí pozemků p.č. 7902 – ostatní plocha a 

p.č. 2890 – zastavěná plocha a nádvoří, oba v k.ú. Prostějov, o celkové výměře 43 m
2
. 

 

K bodu 13.7  Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4881/1 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je stavba 

technického vybavení 

Schváleno usnesení č. 9448: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 4881/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m
2
 v k.ú. Prostějov, jehož součástí 

je stavba technického vybavení bez č.p. nebo č.e. (část stavby přesahuje do sousedního pozemku p.č. 1881/10 

v k.ú. Prostějov), formou obálkové metody za nabídnutou kupní cenu, minimálně však za cenu ve výši dle 

znaleckého posudku (cena obvyklá) 280.000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, přičemž náklady 

s vypracováním znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Při prodeji předmětného majetku bude uplatněn 

postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města 

Prostějova; kauce bude činit 28.000 Kč.  

 

 

K bodu 13.8  Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 345 v k.ú. Čechovice u Prostějova za pozemky p.č. 352 

v k.ú. Čechovice u Prostějova a p.č. 6560/4 v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9449: 

Rada města Prostějova 

1. n e s c h v a l u j e  
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záměr směny části pozemku p.č. 345 – orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 18.078 m
2
 ve 

vlastnictví Statutárního města Prostějova za pozemek p.č. 352 – orná půda o výměře 13.113 m
2
 v k.ú. Čechovice 

u Prostějova ve spoluvlastnictví ……, ……, a …… (každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3), a pozemek p.č. 

6560/4 – orná půda o výměře 5.294 m
2
 v k.ú. Prostějov ve vlastnictví ……, 

2. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova nevyhovět žádosti ……, ……, ……, a ……, o směnu části pozemku p.č. 345 – 

orná půda v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře cca 18.078 m
2
 ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za 

pozemek p.č. 352 – orná půda o výměře 13.113 m
2
 v k.ú. Čechovice u Prostějova ve spoluvlastnictví ……, ……a 

…… (každý spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3) a pozemek p.č. 6560/4 – orná půda o výměře 5.294 m
2
 v k.ú. 

Prostějov ve vlastnictví ……. 

 

K bodu 13.9  Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9450: 

Rada města Prostějova 

1) v y h l a š u j e 

záměr směny těchto pozemků v k.ú. Prostějov ve vlastnictví Statutárního města Prostějova:  

- části p.č. 6319/2 – orná půda o výměře cca 4.700 m
2
, části p.č. 6320/1 – orná půda o výměře cca 730 m

2
, 

části p.č. 6321/1 – orná půda o výměře cca 700 m
2
 a části p.č. 6322/1 – orná půda o výměře cca 710 m

2
 

(přesné výměry budou známy po zpracování geometrického plánu) - lokalita Okružní,  

- části p.č. 6675/1 – zahrada o výměře cca 4.720 m
2
 (přesná výměra bude známa po zpracování 

geometrického plánu) - lokalita Brněnská (zahradnictví), 

za tyto pozemky v k.ú. Prostějov: 

- p.č. 5908/4 – orná půda o výměře 38 m
2
, p.č. 5908/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m

2
, p.č. 5911 

– zahrada o výměře 1.319 m
2
, p.č. 5914/14 – ostatní plocha o výměře 1.068 m

2
, p.č. 5930/18 – orná půda o 

výměře 4.122 m
2
, část p.č. 5908/1 – orná půda o výměře cca 1.500 m

2
 (přesná výměra bude známa po 

zpracování geometrického plánu) a část p.č. 5908/3 – orná půda o výměře cca 4.950 m
2
 (přesná výměra 

bude známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví …… - lokalita Olympijská, 

- část p.č. 6676/1 – orná půda o výměře cca 250 m
2
 (přesná výměra bude známa po zpracování 

geometrického plánu) ve vlastnictví …… - lokalita Brněnská (zahradnictví),  

za následujících podmínek: 

a) směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním ve výši rozdílu obvyklých cen směňovaných 

pozemků stanovených dle znaleckých posudků, 

b) ve směnné smlouvě se nabyvatelé pozemků v lokalitě Okružní zaváží, že  ve lhůtě do 5 let ode dne uzavření 

směnné smlouvy bude zahájena výstavba bytových domů na pozemcích v lokalitě Okružní dle studie 

s názvem „Studie zástavby a určení regulativů výstavby na Okružní ulici v k.ú. Prostějov“ zpracované 

společností CAD PROJEKT PLUS s.r.o. a že ve lhůtě do 8 let ode dne uzavření směnné smlouvy bude 

dokončena výstavba alespoň jednoho bytového domu včetně vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného 

obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno jeho užívání; pro případ prodlení se 

splněním některého z uvedených závazků bude ve směnné smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 

50.000 Kč za každý měsíc prodlení, nejvýše však 2.000.000 Kč,  

c) ve směnné smlouvě se nabyvatelé pozemků v lokalitě Okružní zaváží k výsadbě 50 ks stromů na území 

města Prostějova, a to ve lhůtě do 5 let ode dne uzavření směnné smlouvy, 

d) náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, geometrických plánů a správní poplatek spojený 

s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město 

Prostějov, 

2) 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 

0000000050 006409 6130  1 0500000000000 1.565.000 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; směna pozemků v k.ú. Prostějov (finanční vyrovnání ……) 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 1.565.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 13.10  Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 15.08.1995 

Schváleno usnesení č. 9451: 
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Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 15.08.1995 uzavřené mezi městem Prostějovem jako 

pronajímatelem a Tělocvičnou jednotou Sokol Vrahovice, se sídlem Prostějov, Mikoláše Alše 85 (v současnosti 

Čechůvky 50), PSČ: 798 11, IČ: 479 20 025, jako nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 660/4 v k.ú. 

Vrahovice o výměře 1.130 m
2
 za účelem zřízení travnatého fotbalového hřiště v části týkající se doby nájmu 

následovně:  

a) z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu bude nájem nově sjednán na dobu určitou do 31.12.2029, 

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 15.08.1995. 

 

K bodu 13.11  Zřízení služebnosti na částech pozemků v k.ú. Žešov  

Schváleno usnesení č. 9452: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu v souvislosti s realizací stavby Statutárního města 

Prostějova „Rekonstrukce komunikace v Žešově (dokončení)“ zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a 

provozovat podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního 

komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma na částech pozemků Statutárního města Prostějova p.č. 

410/1, p.č. 410/3, p.č. 411, p.č. 423 a p.č. 513, vše v k.ú. Žešov (rozsah zatížení pozemků bude znám po 

vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 040 84 063, za následujících podmínek: 

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě včetně vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení a jeho ochranného pásma dle 

příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 

b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč navýšenou o daň 

z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

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

povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí oprávněný z věcného 

břemene, 

d) do zřízení předmětné služebnosti budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem Prostějovem a 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene. 

 

K bodu 13.12  Vzdání se práva na pohledávky evidované Domovní správou Prostějov, s.r.o. 

Schváleno usnesení č. 9453: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím evidované Domovní správou Prostějov, s.r.o., dle přílohy č. 1A a 

č. 2A, v celkové výši 172.900,40 Kč, 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit vzdání se práva na pohledávky s příslušenstvím evidované Domovní 

správou Prostějov, s.r.o., dle přílohy č. 1B a č. 2B, v celkové výši 1.705.138,51 Kč. 

 

 

 

 

 

 

K bodu 13.13  Bezúplatný převod kompostérů a nádob na bioodpad 

Schváleno usnesení č. 9454: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

bezúplatný převod 700 ks kompostérů a 600 ks nádob na bioodpad vypůjčených občanům města Prostějova 

v rámci realizace projektu „Systém pro separaci bioodpadu ve městě Prostějov“ z roku 2011 jejich uživatelům. 

 

K bodu 13.14  ROZOP kapitoly 50 – správa a nakládání s majetkem města 

Schváleno usnesení č. 9455: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 
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rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 006409 5137  1 0500000000000 14.000 

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; pořízení pamětní desky Františka Doležela 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 14.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 13.15  ROZOP kapitoly 90 – správa a údržba majetku města 

Schváleno usnesení č. 9456: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 003412 5137  1 0900000900200 150.000 

zvýšení pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek; nákup 10 ks odpadkových košů na sídl. Šárka 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 150.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

K bodu 14.1  Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 805 v domě na ul. Polišenského 3 

Schváleno usnesení č. 9457: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu garážového stání č. 805 o celkové rozloze 20,77 m
2
 v domě  na ul. Polišenského 4467/3 

v Prostějově, č. par. 6020/173, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Polišenského 4467/3 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

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

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

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov 

 

K bodu 14.2  Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 738 v domě na ul. Hacarova 2 

Schváleno usnesení č. 9458: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu garážového stání č. 738 o celkové rozloze 25,66 m
2
 v domě  na ul. Hacarova 4343/2 v Prostějově, 

č. par. 6020/159, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 za těchto podmínek: 

- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 

- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Hacarova 4343/2 v Prostějově 

- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 

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

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

Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 

 

K bodu 14.3  Vyhlášení záměru výpůjčky bytu na ul. Kostelecká 49 (Velodrom) 

Schváleno usnesení č. 9459: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e  

záměr výpůjčky bytu v budově občanského vybavení č.p. 4468, Kostelecká 4468/49, Prostějov, spolku SKC 

Prostějov, z.s., se sídlem Kostelecká 4468/49, 796 01 Prostějov, IČO: 115 27 395 na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. 

 

K bodu 14.4  Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu areálu E. Beneše – 1. SK Prostějov 
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Schváleno usnesení č. 9460: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e  

záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 19.4. 2016 -  pronájem fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově nájemci 

1. SK Prostějov, z. s., IČO: 26621916. 

Tímto dodatkem se:  

1. prodlužuje doba trvání smlouvy do 30.6.2020 

2. nahrazuje se text v článku II.: 

„- šatny č. 2, 4, 5, 6, 7, pro žákovská a dorostenecká družstva, …..“  

novým textem  

„- šatny č. 1, 2, 4, 5, 6, 8 – (nová šatna), ….“ 

Ostatní podmínky Smlouvy o nájmu ze dne 19.4. 2016 o nájmu fotbalového areálu E. Beneše zůstávají 

nezměněny. 

 

K bodu 14.5  Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu areálu E. Beneše - Haná Prostějov 

Schváleno usnesení č. 9461: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e  

záměr změny Smlouvy o nájmu ze dne 29.09. 2017 -  pronájem fotbalového areálu E. Beneše v Prostějově 

nájemci Haná Prostějov, z. s.,  IČO : 06059538 

Tímto dodatkem se:  

1. prodlužuje doba trvání smlouvy od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 

2. nahrazuje se text v článku II.: 

„- šatnu č. 1 vč. příslušenství, trvale po dobu účinnosti smlouvy“  

novým textem 

„- šatnu č. 7 vč. příslušenství, trvale po dobu účinnosti smlouvy  

- šatnu č. 6 vždy od 1. března do 31. prosince příslušného kalendářního roku. V případě potřeby, např. při 

pořádání turnaje, poskytne nájemce tuto šatnu pronajímateli na dobu nezbytně nutnou.“   

Ostatní podmínky smlouvy o nájmu zůstávají nezměněny. 

 

K bodu 14.6  Schválení žadatele o pronájem bytu v DPS 

Schváleno usnesení č. 9462: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v majetku města 

Prostějova s níže uvedeným žadatelem: 

byt o velikosti 0+1 na Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov (bez balkonu), č. par. 597/12, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001. 

- ……. 

 

K bodu 14.7  Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů 

Schváleno usnesení č. 9463: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

 

Tři byty 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: 

- …… 

- …… 

- …… 

Byt o velikosti 3+1 na Pernštýnském nám. 177/7, 796 01 Prostějov (bez balkonu) č. par. 245, k.ú. Prostějov, LV č. 

10001: 

- ……. 

 

K bodu 15. Různé 

15.1  Jmenování nového člena Kulturní komise (ústní zpráva) 

Schváleno usnesení č. 9464: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 
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rezignaci Leo Dvořáka na funkci člena Kulturní komise k datu 30. 4. 2019, 

j m e n u j e 

novým členem Kulturní komise art. Ondřeje Muchu, Mgr. 

 

15.2 Příprava 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova (ústní zpráva) 

Schváleno usnesení č. 9465: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1. ústní informace primátora o přípravě 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které se bude konat mimo 

schválený harmonogram dne 17. 5. 2019 od 8:00 hod., 

2 informace o doručení předžalobní výzvy společnosti MANTHELLAN, a.s. k úhradě nároku na náhradu škody 

ve výši 320.000.000 Kč, která měla být způsobena společnosti v souvislosti se Smlouvou o budoucích smlouvách 

uzavřenou mezi společností MANTHELLAN, a.s. a městem Prostějovem dne 16.07.2010, ve znění dodatků, 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit reakci na předžalobní výzvu uvedenou pod bodem 2 usnesení formou 

odeslání sdělení prostřednictvím právního zástupce Statutárního města Prostějova JUDr. Petra Rittera, že 

žádosti nemůže být vyhověno a že Statutární město Prostějov je přesvědčeno, že nenese odpovědnost za 

případnou škodu, jejíž vznik tvrdí společnost MANTHELLAN, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města Prostějova       1. náměstek primátora 
 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 14. 5. 2019 

Zpracovala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


