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ze 37. schůze Rady města Prostějova,  
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Prostějov 19. 11. 2019 
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Přítomni: 

 

Členové Rady města Prostějova: 

 

  Mgr. František   J u r a 

 

  Mgr. Jiří   P o s p í š i l 

 

  PaedDr. Jan   K r c h ň a v ý 

 

  RNDr. Alena   R a š k o v á 

 

Ing. Jiří   R o z e h n a l 

 

  Ing. Milada   S o k o l o v á 

 

  Ing. Tomáš   B l u m e n s t e i n 

 

  Ing. Zdeněk   F i š e r 

 

  Roman   K a r š u l í n 

 

 Bc. Miloš   S k l e n k a 

 

Marcela   Ž u p k o v á 

 

 

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

 

Přizván: 

   Ing. Radim Carda 

   Ing. Petra Mejzlíková 

   Mgr. Lenka Tisoňová 
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K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

Předsedající Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, v 10:00 hod. zahájil a dále řídil 37. schůzi Rady 

města Prostějova, prohlásil, že schůze rady města byla řádně svolána, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny 

všech členů rady, omluvil na část jednání R. Karšulína, Ing. Sokolovou a M. Župkovou, navrhl  

- stáhnou z programu materiál č. 6.3 Zřízení majetkového střediska – krizové řízení, 

- rozšířit program o materiály: 

5.6 Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor správy a údržby majetku města 

5.7 Návrh změny organizační struktury včetně organizačního řádu 

5.8 Informace o žalobě spolku Prostor Prostějov z. s. proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace  

5.9 Zadávací řízení veřejné zakázky „Přivaděč vody do průmyslové zóny, Prostějov“ - informace o průběhu 

řízení a návrh na výběr dodavatele 

8.2 Souhlas s užitím znaku města 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91026: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program své 37. schůze, konané dne 19. 11. 2019, uvedený na pozvánce  

- s tím, že z programu je stažen materiál č. 6.3 Zřízení majetkového střediska – krizové řízení; 

- s rozšířením o materiály: 

5.6 Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor správy a údržby majetku města 

5.7 Návrh změny organizační struktury včetně organizačního řádu 

5.8 Informace o žalobě spolku Prostor Prostějov z. s. proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 

5.9 Zadávací řízení veřejné zakázky „Přivaděč vody do průmyslové zóny, Prostějov“ - informace  

o průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele  

8.2 Souhlas s užitím znaku města; 

p o v ě ř u j e  

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

 

 

P r o g r a m : 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů k 19.11.2019 

3. Záležitosti Městské policie Prostějov: 

3.1 ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 

4.1 Petice za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně na území 

města Prostějova“ 

4.2 Ustanovení pracovní skupiny pro předkládání návrhů řešení pasportizace budov v majetku Statutárního  

města Prostějova a pracovní skupiny ke komplexnímu řešení parkování ve městě Prostějova 

4.3 Schválení poskytnutí daru 

4.4 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora 

4.5 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora (převod položek v rámci kapitoly) 

4.6 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení 

5. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 

5.1 Informace o žalobě ….. a ….. o zaplacení náhrady škody 

5.2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „EÚO ZŠ Čechovická, EÚO MŠ Mozartova, EÚO  

MŠ Mánesova“ 

5.3 Návrh na přijetí nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární město 

Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2019/2020“ 

5.4 Vyhlášení zadávacího řízení „Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Regenerace sídliště 

Moravská, Prostějov“ 

5.5 OZV, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky 

5.6 Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor správy a údržby majetku města 

5.7 Návrh změny organizační struktury včetně organizačního řádu 

5.8 Informace o žalobě spolku Prostor Prostějov z. s. proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace 

5.9 Zadávací řízení veřejné zakázky „Přivaděč vody do průmyslové zóny, Prostějov“ - informace o průběhu řízení  

a návrh na výběr dodavatele 

6. Záležitosti Finančního odboru: 

6.1 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 
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6.2 OZV o místním poplatků ze psů 

6.3 Zřízení majetkového střediska – krizové řízen (materiál byl stažen z programu) 

6.4 Možnost odpočtu DPH u investiční akce Přivaděč vody do průmyslové zóny 

6.5 Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova 

6.6 ROZOP kapitoly 70 – Finanční 

7. Záležitosti Odboru informačních technologií: 

7.1 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí práva na využívání aplikací Vema č. 2014/031 

7.2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 

8. Záležitosti Odboru správy a zabezpečení:  

8.1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

8.2 Souhlas s užitím znaku města 

9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

9.1 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 

9.2 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 - Dodatek ke zřizovací listině 

9.3 ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov - informace o vyhlášení volného dne ředitele školy 

9.4 ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov – žádost o úpravu finančního plánu 

9.5 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - souhlas s nabytím majetku 

9.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci (SZŠ-vzdělávání seniorů) 

9.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci (SZŠ-výročí školy) 

9.8 Dotace 2019 - oblast sportu (jednorázová akce - NSC) 

9.9 Dotace 2019 - oblast vzdělávání (jednorázová akce - SOŠPO) 

9.10 Revokace usnesení o dotaci 2019 - oblast sportu (Prostějovská šachová škola) 

9.11 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport 

10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

10.1 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 

10.2 Splnění uložených opatření po veřejnosprávní kontrole u KINA METRO 70 

10.3 Žádost KINA METRO 70 o bezúplatné využití prostor kina organizaci ProstěMov 

10.4 ROZOP kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb 

10.5 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení příspěvku na odpisy v MD) 

10.6 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (spoluúčast na vydání publikace Jiří Wolker – Dílo) 

10.7 ROZOP kapitoly 71 – Sociální fond 

11. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 

11.1 Stanovení výše účelově určených finančních prostředků rozdělených dle účelových znaků k syntetickým účtům 

52X a 551 na rok 2020 pro zřizované příspěvkové organizace 

11.2 Schválení návrhů ročních plánů odpisů dlouhodobého majetku zřízeným příspěvkovým organizacím  

na rok 2020 - MŠ, ZŠ a ostatní příspěvkové organizace 

12. Záležitosti Odboru životního prostředí: 

12.1 OZV o evidenci označovaných psů a jejich majitelů 

12.2 Dotace 2019 – oblast ochrana životního prostředí 

12.3 ROZOP kapitoly 40 – Životní prostředí 

13. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče: 

13.1 Dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova 

13.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče 

14. Záležitosti Odboru rozvoje a investice: 

14.1 Energeticky úsporná opatření bytového domu M. Pujmanové 10 – informace o poskytnutí dotace 

z Integrovaného regionálního operačního programu 

14.2 Městský hřbitov v Prostějově – výstavba kolumbárií – 4. etapa - zadání PD formou výzvy jednomu 

zájemci 

14.3 „Zimní stadion – šatny pro mládež“ – žádost o dotaci 

14.4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (EÚO MŠ Partyzánská) 

14.5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice) 

14.6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Revitalizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu) 

14.7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC) 

15. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 

15.1 FCC Prostějov s. r. o. - požadavek navýšení ceny za nakládání s plastovým odpadem 

15.2 Soudní spor s Jiřím Strouhalem o určení vlastnictví – informace 

15.3 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice 

15.4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 4741/ v k.ú. Prostějov 

15.5 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 5721/44 v k.ú. Prostějov 

15.6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 5721/46 v k.ú. Prostějov 

15.7 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov 

15.8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4054/1 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je jiná stavba č.p. 2235 
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15.9 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 2438/51 v k.ú. Prostějov 

15.10 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 8013/10 za část pozemku p.č. 7463/3 oba v k.ú. Prostějov 

15.11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 213/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova 

15.12 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 2964/4 v k.ú. Prostějov 

15.13 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2011/50/157 ze dne 1. 6. 2011 

15.14 Výkup pozemku p.č. 352 v k.ú. Čechovice u Prostějova 

15.15 Vzdání se práva na pohledávky evidované DSP, s.r.o 

15.16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7907/1 v k.ú. Prostějov 

15.17 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem města (konvektomat do ND) 

15.18 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (letní scéna) 

15.19 ROZOP kapitoly 50 a 90 (převody) 

15.20 ROZOP kapitoly 50 a 90 (úprava rozpočtu) 

15.21 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města (komunální odpad) 

15.22 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města (pojistné plnění – veřejná zeleň) 

15.23 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města (pojistné plnění – veřejné osvětlení) 

15.24 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města (převod v rámci kapitoly) 

16. Záležitosti Odboru dopravy: 

16. ROZOP kapitoly 40 – Doprava 

17. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 

17.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-19-21-40 (Prostějovští vozíčkáři) 

17.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-19-21-53 (SOS dětské vesničky) 

17.3 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody 

17.4 Projekty prevence kriminality 2020 – projektový námět 

17.5 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci (prevence kriminality) 

17.6 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci (Klub důchodců) 

18. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o: 

18.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

18.2 Schválení pronájmu PSP č. 164 na nám. T. G. Masaryka 11 

18.3 Schválení pronájmu garážových stání v domě na ul. Sušilova 1 

18.4 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 800 v domě na ul. Polišenského 3 

18.5 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 739 v domě na ul. Hacarova 2 

18.6 Vyhlášení záměru změny smlouvy v osobě nájemce NP č. 255 na adrese Žižkovo nám. 19 

19. Různé 

19.1 Informace o jmenování nového tajemníka Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání (ústní zpráva) 

19.2 Personální záležitosti Komise pro regeneraci MPZ 

19.3 Příprava zasedání Zastupitelstva města Prostějova 

20. Závěr 

 

 

K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů k 19.11.2019 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91027: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 19. 11. 2019 dle písemného materiálu s tím, že usnesení č. 9897 (zajistit 

uzavření smlouvy na realizaci VZ „Nový park jih - Okružní“) je splněno. 

 

 

K bodu  3.1 ROZOP kapitoly 13 – Městská policie 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Sokolová, Mgr. Pospíšil, Mgr. Jura 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91028: 

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 

0000000013 005311 6122   0130000350000 395.298 

Dva nové kamerové body MKDS Prostějov a modernizace kamerového bodu Olomoucká-Morava – doplnění 

financí na realizaci akce. 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000013 005311 5171   0130000000000 92.000 

Snížení položky na opravu a údržbu 

0000000013 005311 6123   0130000310000 10.000 

Zůstatek finančních prostředků po nákupu 2 ks služebních vozidel 

0000000013 005311 5172   0130000000000 70.000 

Programové vybavení – již nebude v roce 2019 realizováno 

0000000013 005311 6122   01300004500000 163.000 

Zůstatek finanční částky po realizaci projektu „Analytické nástroje MKDS“ 

0000000013 005311 6122   01300004000000 30.000 

Zůstatek finanční částky po nákupu multifunkčního stroje 

0000000013 005311 6122   01300004100000 30.298 

Zůstatek po realizaci projektu „Docházkový a přístupový systém“ 

 

 

K bodu  4.1 Petice za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně 

na území města Prostějova“ 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91029: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informace o petici s názvem „Petice za zákaz používání 

glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně na území města Prostějova“. 

 

 

K bodu  4.2 Ustanovení pracovní skupiny pro předkládání návrhů řešení pasportizace budov v majetku 

Statutárního města Prostějova a pracovní skupiny ke komplexnímu řešení parkování ve městě Prostějově 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupil: Ing. Blumenstein, Bc. Sklenka 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91030: 

Rada města Prostějova 

u s t a n o v u j e 

I. pracovní skupinu pro předkládání návrhů řešení pasportizace budov v majetku města Prostějova, 

ve složení 

předseda:  Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora,  

členové:  RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora, 

  Bc. Miloš Sklenka, člen Rady města Prostějova, 

  Ing. Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov, s.r.o., 

  Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru, 

  Ing. Petr Brűckner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic, 

  Bc. Vladimír Hofman, vedoucí oddělení nakládání s majetkem města Odboru správy a údržby 

  majetku města; 

 

II. pracovní skupinu ke komplexnímu řešení parkování ve městě Prostějově, ve složení 

předseda:  Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora, 

členové:  RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora, 

  Ing. Tomáš Blumenstein, člen Rady města Prostějova, 

  Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí Odboru dopravy, 
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  Ing. Lenka Moučková, vedoucí oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy, 

  Mgr. Alexandra Klímková, pov. říz. Odboru správy a údržby majetku města,  

  Mgr. Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov, 

  Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru, 

  Ing. Hana Adamová, vedoucí oddělení poplatků a plateb Finančního odboru 

  Mgr. Bc. Pavel Vyškovský, vedoucí oddělení vymáhaní pohledávek Finančního odboru. 

 

 

K bodu  4.3 Schválení poskytnutí daru 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91031: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatné poskytnutí daru dárcem statutárním městem Prostějovem obdarované organizaci SOS dětské 

vesničky, z.s., sídlem Strakonická 98, 159 00 Praha, IČO: 00407933, a to peněžních prostředků ve výši  

14.700,- Kč dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu  4.4 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, RNDr. Rašková 

Mgr. Jura oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91032: 

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 

0010 003419 5169   0100000000000 4.235.000,-- 

(zvýšení položky nákup služeb – uzavření smlouvy na propagační služby) 

 - snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   0700000707100 4.235.000,-- 

(snížení pol. 5901 – rezerva pro ROZOP Rady města Prostějova) 

 

 

K bodu  4.5 ROZOP kapitoly 10 – Kancelář primátora (převod položek v rámci kapitoly) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Mejzlíková, Mgr. Jura  

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91033: 

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 

00000010 6171 5175   0100000000000 129 000 

(navýšení pol. na nákup občerstvení) 

00000010 6171 5169   0100000100300 30 000 

(navýšení pol. na nákup služeb) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000010 6171 5139   0100000100300 130 000 



Strana 8 z 40 

 

(snížení pol. na nákup materiálu) 

00000010 6409 5169   0100000102000 19 000 

(snížení pol. na nákup služeb – partnerská města) 

00000010 6409 5175   0100000102000 10 000 

(snížení pol. na nákup občerstvení – partnerská města) 

 

 

K bodu  4.6 ROZOP kapitoly 12 – Krizové řízení 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91034: 

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 

00000012 5273 5134   0120000000000 20 000 

(navýšení pol. pro pořízení oděvů pro krizový štáb) 

00000012 5512 5171   0120000000000 310 000 

(navýšení pol. na opravu CAS Denis do Žešova) 

00000012 5512 5021   0120000000000 12 500 

(navýšení pol. pro vyplacení jednorázových odměn pro velitele Žešova a Vrahovic) 

00000012 5512 5492   0120000000000 6 000 

(navýšení pol. pro vyplacení jednorázových odměn pro velitele družstev JPO V) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000012 5512 6123   0120001000000 348 500 

(snížení pol. pro pořízení dopravního automobilu) 

 

 

K bodu  5.1 Informace o žalobě ….. a ….. o zaplacení náhrady škody 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91035: 

Rada města Prostějova  

b e r e   n a   v ě d o m í  

informace o žalobě ….. a ….. o zaplacení náhrady škody ve výši 1.527.006,- Kč. 

 

 

K bodu  5.2 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „EÚO ZŠ Čechovická, EÚO MŠ Mozartova, 

EÚO MŠ Mánesova“ 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková, Ing. Blumenstein 

Rada ustanovila složení komise pro hodnocení nabídek. 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91036: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e   

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce  „EÚO ZŠ Čechovická, EÚO MŠ 

Mozartova, EÚO MŠ Mánesova“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 

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

 

2. zadávací dokumentaci veřejné zakázky „EÚO ZŠ Čechovická, EÚO MŠ Mozartova, EÚO MŠ Mánesova “ 

včetně vzoru Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  
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3. provedení administrace této veřejné zakázky Oddělením veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka 

(OVZ OKT); 

 

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

• Stavební společnost Navrátil s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ: 46972021; 

• R&G ZESTA  spol. s.r.o., Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov, IČ: 63486270; 

• Realinvest s.r.o., Kostelecká 4358/16, 796 01 Prostějov, IČ: 46961895;  

• Prostějovská stavební společnost PROSTAS s.r.o., Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov, IČ: 60722291; 

• POZEMSTAV Prostějov a.s., Pod kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ: 25527380; 

• JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČ: 01586548; 

• Eurogema CZ, a.s., Blanická 917/19, 772 00 Olomouc, IČ: 26801001; 

• Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/8, 771 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 25385551; 

• KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o., Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov, IČ: 28319401; 

• Stavby Salaj, s.r.o., Čs. Armádního sboru 107/3, 798 11 Prostějov, IČ: 29369860; 

 

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

ZZVZ ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek v počtu alespoň pěti členů a alespoň pěti 

náhradníků v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky. Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek 

je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze Rady města Prostějova ze dne 11. 11. 2019. 

 

u k l á d á  

1. Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci 

zadávacího řízení „EÚO ZŠ Čechovická, EÚO MŠ Mozartova, EÚO MŠ Mánesova“ za výše uvedených 

podmínek a v souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací´. 

     odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT, 

     k. termín: 24. 1. 2020  

p o v ě ř u j e 

1. primátora města Mgr. Františka Juru jmenovat alespoň pět členů a alespoň pět náhradníků členů komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města Prostějova ze dne 11. 11. 2019; 

2. Ing. Matyáše Vojáčka a RNDr. Romana Sedláčka, pracovníky Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář 

tajemníka otevřením elektronicky podaných nabídek. 

 

 

K bodu  5.3 Návrh na přijetí nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky „Propagační služby pro statutární 

město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 

2019/2020“ 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupil: Mgr. Jura - oznámil v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91037: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e   

na základě doporučení skupiny pro posouzení nabídky a v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) přijetí nabídky jediného vyzvaného dodavatele, 

společnosti 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s., se sídlem Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov, IČ: 

07945558, podané v jednacím řízení bez uveřejnění „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci 

fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně 2019/2020“, jelikož nabídka 

dodavatele splnila všechny požadavky zadavatele dle Výzvy k podání nabídky tak, jak je uvedeno v důvodové 

zprávě.  

r o z h o d l a  

zadat předmětnou veřejnou zakázku společnosti 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s., IČ: 079 45 558, a uzavřít 

se jmenovanou společností smlouvu o propagaci. 

u k l á d á  

1. Odboru kancelář primátora zajistit ve lhůtě dle zákona uzavření Smlouvy o propagaci na realizaci 

předmětné veřejné s poskytovatelem, společností 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s., IČ: 07945558. 

     odpovídá: Ing. Petra Mejzlíková, vedoucí OKP 

     k. termín: 30. 11. 2019  

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

předmětného zadávacího řízení ve lhůtách stanovených zákonem.  
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     odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

     k. termín: 15. 12. 2019  

 

 

K bodu  5.4 Vyhlášení zadávacího řízení „Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Regenerace sídliště 

Moravská, Prostějova“ 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupili: Ing. Rozehnal, Mgr. Jura, Ing. Blumenstein 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91038: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e   

1. zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby „Vypracování projektové dokumentace  

pro stavbu Regenerace sídliště Moravská, Prostějov“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby 

dle § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění /dále jen „ZZVZ“); 

 

2. zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky včetně vzoru Smlouvy o dílo dle návrhu předloženého  

v příloze k tomuto materiálu;  

 

3. výjimku z čl. 16 Směrnice č. 2/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek městem Prostějovem (dále jen 

“Směrnice 2/2016“) a souhlasí s neuplatněním požadavku na složení jistoty pro zajištění povinností spojených  

s účastí v zadávacím řízení účastníky řízení; 

 

4. provedení administrace předmětné veřejné zakázky Oddělením veřejných zakázek Odboru kancelář 

tajemníka (OVZ OKT); 

 

5. oslovení níže uvedených možných dodavatelů:   

- STAVTES spol. s r. o., Prostějov, IČ: 00351024, 

- CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Prostějov, IČ 25587293, 

- ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Olomouc, IČ: 25849280, 

- ARCHBRNO, s.r.o., Brno, IČ: 03766667,    

- ARTERA projekt s.r.o., Olomouc, IČ:   27815676, 

- MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Olomouc, IČ: 64610357, 

- Ing. Tomáš Ruth, Zlín, IČ: 87672570, 

- DIMENSE v.o.s., Brno, IČ: 277 53 379, 

- Ing. arch. Radko Pavlacký, Otrokovice, IČ: 14636611, 

- Atelier KOSA s.r.o., Zlín, IČ: 07137524, 

- HBH Projekt spol. s.r.o., Brno, IČ: 44961944, 

- Knesl Kynčl architekti s.r.o., Brno, IČ: 47912481, 

- IN AD, spol. s r.o., Brno, IČ: 44012888, 

- Arch.Design, s.r.o., Brno, IČ: 25764314, 

- 2 arch s.r.o., Prostějov, IČ: 277 30 221. 

u k l á d á  

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci 

předmětného zadávacího řízení za výše uvedených podmínek a v souladu s výše uvedenou zadávací 

dokumentací. 

     odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT, 

     k. termín: 28. 2. 2020 

p o v ě ř u j e   

hodnotící komisi, ve stejném složení jako v zadávacím řízení „Vypracování projektové dokumentace pro 

stavby Regenerace sídliště Mozartova a Regenerace sídliště Moravská, Prostějov“, posouzením a hodnocením 

nabídek podaných v zadávacím řízení a dále RNDr. Romana Sedláčka, pracovníka OVZ OKT a Ing. Matyáše 

Vojáčka, vedoucího OVZ OKT jako jeho náhradníka, otevřením elektronicky podaných nabídek. Složení 

komise pro posouzení a hodnocení nabídek je jmenovitě uvedeno v uzavřené příloze k zápisu z jednání schůze 

Rady města Prostějova ze dne 30. 7. 2019.  
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K bodu  5.5 OZV, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupil: Ing. Rozehnal, Bc. Sklenka, Mgr. Jura, Ing. Vysloužilová, MBA, Mgr. Tisoňová 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91039: 

Rada města Prostějova  

r u š í 

část usnesení č. 9957 ze dne 22. 10. 2019, kterým Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města 

Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova, kterou se reguluje používání 

zábavní pyrotechniky, dle nově upraveného návrhu, který je přílohou písemného materiálu (ze dne 22. 10. 

2019); 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova, kterou  

se reguluje používání zábavní pyrotechniky, dle nově upraveného návrhu v příloze písemného materiálu. 

 

 

K bodu  5.6 Personální záležitosti Magistrátu města Prostějova – Odbor správy a údržby majetku města 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupil: Mgr. Jura 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91040: 

Rada města Prostějova  

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Odboru správy a údržby majetku 

města Magistrátu města Prostějova; 

II. s o u h l a s  í 

se jmenováním Mgr. Alexandry Klímkové, ….., do funkce vedoucí Odboru správy a údržby majetku města 

Magistrátu města Prostějova k 20. 11. 2019.  

 

 

K bodu  5.7 Návrh změny organizační struktury včetně organizačního řádu 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, Mgr. Jura, Ing. Vysloužilová, MBA, RNDr. Rašková 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91041: 

Rada města Prostějova 

I.   s c h v a l u j e  

změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města Prostějova, a to v odboru 

Stavební úřad takto: 

 

s účinností od 1. 12. 2019 ruší pracovní místo se zařazením referent spisové služby a pracovní místo referent 

spisové služby, rozpočtář v přímé podřízenosti vedoucímu odboru Stavební úřad a ruší 1 pracovní místo 

referent stavebního úřadu v oddělení územního a stavebního řízení pro město Prostějov, vykonávané 

zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou  

 

a současně 

zřizuje 2 pracovní místa se zařazením referent stavebního úřadu a 1 pracovní místo se zařazením referent 

stavebního úřadu-rozpočtář v přímé podřízenosti vedoucímu odboru Stavební úřad, vykonávané zaměstnanci 

v pracovním poměru na dobu neurčitou  

 

s účinností od 1. 2. 2020 ruší 1 pracovní místo referent-technik stavebního úřadu pro výkon stavebního úřadu  

v oddělení územního a stavebního řízení pro město Prostějov 

a snižuje celkový počet pracovních míst v odboru Stavební úřad na 15 
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II.  s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 2. 2020 změnu v organizační struktuře a systemizaci pracovních míst Magistrátu města 

Prostějova, a to v Odboru kancelář primátora takto: 

 

zřizuje 1 novou pracovní pozici v přímé podřízenosti vedoucímu Odboru kancelář primátora, vykonávané 

zaměstnancem v pracovním poměru na dobu neurčitou, se zařazením právník odboru  

a zvyšuje celkový počet pracovních míst na Odboru kancelář primátora na 21 

 

III.  s c h v a l u j e 

organizační schéma odboru Stavební úřad a Odboru kancelář primátora Magistrátu města Prostějova podle 

předloženého návrhu.  

 

IV.  s ch v a l u j e 

celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2020  

na 314 zaměstnanců. 

 

V.  s c h v a l u j e 

změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova, a to dle Přílohy. 

 

 

K bodu  5.8 Informace o žalobě spolku Prostor Prostějov z. s. proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace  

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, RNDr. Rašková, Mgr. Tisoňová 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91042: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í  

informace o žalobě spolku Prostor Prostějov z. s. proti rozhodnutí města Prostějov ze dne 20. 8. 2019, č.j. 

PVMU 106718/2019 19, o částečném odmítnutí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.; 

r o z h o d l a   

o tom, že v předmětném soudním sporu bude město Prostějov zastupovat advokátní kancelář Ritter – Šťastný. 

 

 

K bodu  5.9 Zadávací řízení veřejné zakázky „Přivaděč vody do průmyslové zóny, Prostějov“ - informace o 

průběhu řízení a návrh na výběr dodavatele 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91043: 

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 „Přivaděč vody do 

průmyslové zóny, Prostějov“ a jako dodavatele předmětné veřejné zakázky vybrala společnost INSTA CZ 

s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 25374311, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější a splnila všechny podmínky pro účast v zadávacím řízení, jak je uvedeno v 

důvodové zprávě;  

2.  za podmínky, že vybraný dodavatel doloží dle § 122 odst. 3 ZZVZ kvalifikační a další doklady požadované  

v zadávací dokumentaci, zadat předmětnou veřejnou zakázku tomuto vybranému dodavateli, společnosti 

INSTA CZ s.r.o., a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo. 

 

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 zadávací dokumentace, předložených 

vybraným dodavatelem v souladu s § 122 odst. 3. ZZVZ, před uzavřením smlouvy.  

 

u k l á d á 

1. Odboru rozvoje a investic zajistit po doložení veškerých požadovaných dokladů vybraným dodavatelem  
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ve lhůtě dle ZZVZ uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky s výše jmenovaným vybraným 

dodavatelem; 

     odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 

     k. termín: 15. 12. 2019  

 

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

předmětného zadávacího řízení v souladu se ZZVZ.  

     odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT 

     k. termín: 31. 12. 2019 

 

 

K bodu  6.1 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Carda, Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková, Mgr. Jura 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. 1 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 0 pro, 9 proti, 2 zdržel se, 0 nehlasoval 

Nebyl schválen návrh:  

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu statutárního města Prostějova schválit návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů ve znění dle přílohy č. 1 písemného materiálu s navrženou účinností vyhlášky od 1. 1. 2020. 

 

Předsedající dal hlasovat o var. 2 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91044: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu statutárního města Prostějova schválit návrh nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

ve znění dle přílohy č. 2 písemného materiálu s navrženou účinností vyhlášky od 1. 1. 2020. 

 

 

K bodu  6.2 OZV o místním poplatků ze psů 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Carda, Mgr. Jura, Ing. Sokolová, Ing. Rozehnal, RNDr. Rašková, Ing. Fišer, Bc. Sklenka, 

Ing. Rozehnal 

Ing. Fišer, Bc. Sklenka a Ing. Rozehnal oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. 1 návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím 

návrhu tohoto znění: 

- za prvního psa bude poskytnuta úleva ve výši 800,- Kč pro poživatele invalidního, starobního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, a kteří dosud nedosáhli 65 let věku, 

anebo pro poživatele sirotčího důchodu, v případě, že poplatník bydlí v domě s více než dvěma byty; 

- za prvního psa bude poskytnuta úleva ve výši 300,- Kč pro poživatele invalidního, starobního, vdovského 

nebo vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, a kteří dosud nedosáhli 65 let věku, 

anebo pro poživatele sirotčího důchodu, v případě že poplatník bydlí v domě s nejvýše dvěma byty nebo  

má pobyt na ohlašovně; 

- za druhého a každého dalšího psa úleva již nebude poskytována. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91045: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu statutárního města Prostějova schválit návrh nové Obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku ze psů ve znění dle přílohy č. 1 písemného materiálu a pozměňovacím návrhu dle připomínek 

v diskusi s navrženou účinností vyhlášky od 1. 1. 2020. 
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K bodu  6.4 Možnost odpočtu DPH u investiční akce Přivaděč vody do průmyslové zóny 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupil: Ing. Carda 

Předsedající dal hlasovat o var. 1 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91046: 

Rada města Prostějova 

a) s c h v a l u j e  

uzavření dočasné nájemní smlouvy s Moravskou vodárenskou, a. s. a následný zdaněný vklad vybudované 

investice Přivaděč vody do průmyslové zóny do společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. za účelem 

zajištění odpočtu DPH;  

b) u k l á d á  

vedoucím Odboru správy a údržby majetku města administraci navrženého postupu. 

     odpovídá: Mgr. Alexandra Klímková, pov. říz. OSÚMM 

     k. termín: 31. 12. 2019 

 

 

K bodu  6.5 Zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Carda, Mgr. Jura 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91047: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

zhodnocování volných finančních prostředků města Prostějova formou úročení peněžních prostředků 

prostřednictvím termínovaného vkladu navázaného na běžný účet u Raiffeisenbank a.s., a to do výše  

30 miliónů Kč. 

 

 

K bodu  6.6 ROZOP kapitoly 70 – Finanční 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Carda, Mgr. Jura, Ing. Sokolová 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91048: 

Rada města Prostějova 

s ch v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 001014 5492   0700000000000 25.000,- 

(dary obyvatelstvu – částečná úhrada nákladů za trvalé označování psů) 

 - snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 006409 5901   070000707100 25.000,- 

(rezerva RMP pro ROZOP) 

 

K bodu  7.1 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí práva na využívání aplikací Vema č. 2014/031 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91049: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí práva na využívání aplikací č. 2014/031 se poskytovatelem – Vema, a. s., 

IČ: 26226511 se sídlem Okružní 871/3a, 638 00 Brno, dle přílohy k písemnému materiálu,  
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p o v ě ř u j e 

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

 

 

K bodu  7.2 ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91050: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč       

15 6171 6125  15 0150358000000 95.585 

Telefonní ústředny 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

15 6171 6111  15 0150358000000 585.59  

Telefonní ústředny 

 

 

K bodu  8.1 ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91051: 

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 

11 6171 5173   0110000000000 180.000,00 

Cestovné 

11 6171 5169   0110000000000 370.000,00 

Nákup služeb (provozování nápojových automatů, znalecké posudky, detekce úniku vody ad.) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

11 6171 5137   0110000000000 470.000,00 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek do nové budovy Knihařská)  

11 6171 5152   0110000000000 37.000,00 

Teplo 

11 6171 5151   0110000000000 43.000,00 

Voda 

 

 

K bodu  8.2 Souhlas s užitím znaku města 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91052: 

Rada města Prostějova  

s o u h l a s í  

s užitím znaku města Prostějova na bojovém praporu nové specializované jednotky 533. praporu bezpilotních 

systémů. Souhlas se uděluje 53. pluku průzkumu a elektronického boje, Jaselská 2, 746 01 Opava, v souladu  

se Zákonem č. 128/2000 o obcích, a to bezúplatně. 
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K bodu  9. 1 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91053: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy  

k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu  9. 2 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 - Dodatek ke zřizovací listině 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91054: 

Rada města Prostějova  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Prostějova 

I. schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, 

Melantrichova ul. 60, se sídlem Prostějov, Melantrichova 60, PSČ 796 04, IČO 628 60 500 podle předloženého 

návrhu; 

II. vydat úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Prostějov, 

Melantrichova ul. 60, se sídlem Prostějov, Melantrichova 60, PSČ 796 04, IČO 628 60 500 podle předloženého 

návrhu s účinností od 1. 1. 2020. 

 

 

K bodu  9. 3 ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov - informace o vyhlášení volného dne ředitele školy 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Jura, Ing. Blumenstein 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91055: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

vyhlášení volného dne ředitelem Základní školy a mateřské školy Jana Železného Prostějov na den 9. 12. 2019 

v budově základní školy. 

 

 

K bodu  9. 4 ZŠ a MŠ J. Železného Prostějov – žádost o úpravu finančního plánu 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91056: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

úpravu finančního plánu ZŠ a MŠ JŽ Prostějov z důvodu změny tarifních tabulek v roce 2019 

- snížení účtu  502/330 energie – teplo                                                         - 11.000 Kč 

- navýšení závaz. ukazatele účet 521/0300 – mzdové náklady ve výši       + 8.000 Kč 

- navýšení závazného ukazatele účet 524/0300– zák. a jiné soc. poj.         + 3.000 Kč. 

 

 

K bodu  9. 5 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 - souhlas s nabytím majetku 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91057: 

Rada města Prostějova 

s o u h l a s í 

s nabytím majetku nad stanovený limit 500 tis. Kč ročně za kalendářní rok 2019 do vlastnictví Základní školy  

a mateřské školy Prostějov, Palackého tř. 14. 

 

 

K bodu  9. 6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci (SZŠ - vzdělávání seniorů) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91058: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e    

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova (OŠKS/Jed/RMP/48-19) 

ze dne 9. 7. 2019 Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 2985/3, 796 01 Prostějov, IČO 005 99 212, 

kterým se mění čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, první věta odstavce 7 takto: Příjemce je povinen předložit 

nebo zaslat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu 

Magistrátu města Prostějova, a to nejpozději do 31. 1. 2020. 

 

 

K bodu  9. 7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci (SZŠ - výročí školy) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91059: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e    

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova (OŠKS/Jed/RMP/58-19) 

ze dne 9. 7. 2019 Střední zdravotnické škole, Prostějov, Vápenice 2985/3, 796 01 Prostějov, IČO 005 99 212, 

kterým se: 

- mění čl. III. Použití a účel dotace, odstavec 2 takto: 

Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít v souladu se sjednaným účelem nejpozději do 31. 12. 2019. 

- mění čl. III. Použití a účel dotace, odstavec 3 takto: 

Příjemce je oprávněn použít dotaci na úhradu nákladů odpovídajících účelu a dalším podmínkám užití dotace 

dle této smlouvy, které mu vznikly v období  

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

- mění čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, první věta odstavce 7 takto:  

Příjemce je povinen předložit nebo zaslat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace prostřednictvím Odboru 

školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova, a to nejpozději do 31. 1. 2020. 

 

 

K bodu  9. 8 Dotace 2019 - oblast sportu (jednorázová akce - NSC) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, PaedDr. Krchňavý, Bc. Sklenka, Mgr. Pospíšil, Ing. Carda 

PaedDr. Krchňavý a Bc. Sklenka oznámili v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91060: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e   

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 50.000,-- Kč  

Národnímu sportovnímu centru Prostějov, z. s., Za velodromem 4187/49a, 796 01  Prostějov, IČO 042 08 480;  

- na dovybavení sportovním materiálem (házenkářské branky, žíněnky, lavičky, míče, kužely, medicinbaly) 

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

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

úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019; 
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b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem  Prostějovem, IČO 002 88 

659 a příjemcem Národním sportovním centrem Prostějov, z. s., Za velodromem 4187/49a, 796 01  Prostějov, 

IČO 042 08 480; 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000020 003419 5222  1 0200000000000 50.000 

Zvýšení položky 5222 – Národní sportovní centrum Prostějov, z. s. – dovybavení sportovním materiálem  

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 50.000 

Snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu  9. 9 Dotace 2019 - oblast vzdělávání (jednorázová akce - SOŠPO) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91061: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 40.000,- Kč 

Střední odborné škole podnikání a obchodu, spol. s r.o., Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov, IČO 253 48 418 

- na oslavu 25. výročí založení školy (pronájmy, hudební vystoupení)  

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

dotace odevzdat do 31. 12. 2019 

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

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

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle Přílohy) mezi statutárním městem Prostějovem, IČO 002 88 659 a 

Střední odbornou školou podnikání a obchodu, spol. s r.o., Rejskova 2987/4, 796 01 Prostějov, IČO 253 48 418  

 

c) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000020 003299 5213  1 0200000000000 40.000 

Zvýšení položky 5213 – Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. – Oslavy 25. výročí založení 

školy 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 40.000 

Snížení položky 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu  9.10 Revokace usnesení o dotaci 2019 - oblast sportu (Prostějovská šachová škola) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91062: 

Rada města Prostějova  

r e v o k u j e 

část usnesení č. 9963 Rady města Prostějova ze dne 22. 10. 2019 odst. 2, kterým Rada města Prostějova 

nechválila poskytnutí dotace ve výši 20.000,-- Kč Prostějovské šachové škole, z. s., 5. května 232/12, Čechovice, 

796 04 Prostějov, IČO 052 25 710 na pořádání mezinárodního šachové turnaje Chess Prostějov 2019 Open 

(ubytování zahraničních účastníků, odměna rozhodčích, věcné ceny, pronájem šachových souprav, nájemné) 

z důvodu, že spolek neměl zveřejněnou účetní závěrku za rok 2017; 
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s c h v a l u j e   

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2019 z fondu rezerv a rozvoje ve výši 15.000,-- Kč 

Prostějovské šachové škole, z. s., 5. května 232/12, Čechovice, 796 04 Prostějov,  IČO 052 25 710 

- na pořádání mezinárodního šachové turnaje Chess Prostějov 2019 Open (ubytování zahraničních účastníků, 

odměna rozhodčích, věcné ceny, pronájem šachových souprav, nájemné) 

- 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 Prostějovskou šachovou školou, z. s., 5. května 232/12, Čechovice, 796 04 Prostějov, IČO 

052 25 710; 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000020 003419 5222  1 0200000000000 15.000 

Zvýšení položky 5222 – Prostějovská šachová škola, z. s. – pořádání mezinárodního šachové turnaje Chess 

Prostějov 2019 Open 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 15.000 

Snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu  9.11 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91063: 

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 

0020 003111 5331  708 0200000020325 142.500,- 

Zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, ul. Šárka 4a – oprava části oplocení na pracovišti ul. Libušinka 18 

2. snižuje stav rezervy RMP pro ROZOP 

0070 006409 5901   0700000707100 142.500,- 

(snížení rezervy RMP pro ROZOP) 

 

 

K bodu 10.1 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91064: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Prostějovem ve výši dle přílohy  

k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu 10.2 Splnění uložených opatření po veřejnosprávní kontrole u KINA METRO 70 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91065: 

Rada města Prostějova  

I.  b e r e   n a  v ě d o m í 

splnění uložených opatření po provedené veřejnosprávní kontrole - následné periodické revizi hospodaření 

KINA METRO 70 Prostějov, příspěvkové organizace; 

II. s t a n o v í  

ředitelce KINA METRA 70 Prostějov, příspěvkové organizace , Mgr. Barboře Kucsa Prágerové, s účinností  

od 1. 12. 2019 osobní příplatek dle přílohy, která tvoří nedílnou součást písemného materiálu. 

 

 

K bodu 10.3 Žádost KINA METRO 70 o bezúplatné využití prostor kina organizaci ProstěMov 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91066: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

23. 11. 2019 bezúplatné využití prostor KINA METRA 70 Prostějov, příspěvkové organizace na organizaci 

akce ProstěMov. 

 

 

K bodu 10.4 ROZOP kapitoly 19 – DUHA KK u hradeb 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91067: 

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 

0019 003319 5169   0190000190104 30.000 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb akce Prostějovská zima) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5139   0190000190104 2.000 

(zvýšení položky 5139 – nákup materiálu akce Prostějovská zima) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190100 35.483 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   01900001901000 90.000 

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

Ochrannému svazu autorskému) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5139   0190000190100 30.000 

(zvýšení položky 5139 -  nákup materiálu) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5492   0190000190100 80.000 

(snížení položky 5492 –dary obyvatelstvu) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5041   0190000190103 39.805 

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

Ochrannému svazu autorskému akce Prostějovské hanácké slavnosti) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190103 35.095 
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(snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb akce Prostějovské hanácké slavnosti) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0019 003319 5169   0190000190101 32.583 

snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb akce Wolkrův Prostějov) 

 

 

K bodu 10.5 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (navýšení příspěvku na odpisy v MD) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91068: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) rozpočtové opatření, kterým se 

1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003311 5331  709 0200000020401 40.404,- 

Zvýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu v Prostějově, PO – navýšení neinvestičního příspěvku 

– účet 551 odpisy dlouhodobého majetku 

2. snižuje rozpočet výdajů 

 0070 006409 5901   0700000707100 40.404,- 

 Snížení rezervy RMP pro ROZOP 

b) navýšení závazného ukazatele rozpočtu - účet 551 odpisy dlouhodobého majetku o 40.404,- Kč 

c) schválení aktualizace přiloženého odpisového plánu na rok 2019. 

 

 

K bodu 10.6 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (spoluúčast na vydání publikace Jiří Wolker  

– Dílo) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, Ing. Sokolová, Mgr. Jura, Ing. Rozehnal 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91069: 

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 

0020 003314 5331   0200000020402 200.000,- 

Zvýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně Prostějov, PO – navýšení neinvestičního příspěvku – 

vydání publikace Jiří Wolker - dílo 

2. snižuje rozpočet výdajů 

 0070 006409 5901   0700000707100 200.000,- 

 Snížení rezervy RMP pro ROZOP 

 

 

K bodu 10.7 ROZOP kapitoly 71 – Sociální fond 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91070: 

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 

0071 006171 5499   0710000710070 9 000 
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(zvýšení položky 5499 - peněžní odměny při pracovních a životních výročích) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0071 006171 5194   0710000710070 9 000 

(snížení položky 5194 - věcné dary při pracovních a životních výročích) 

 

 

K bodu 11.1 Stanovení výše účelově určených finančních prostředků rozdělených dle účelových znaků k 

syntetickým účtům 52X a 551 na rok 2020 pro zřizované příspěvkové organizace 

Písemný materiál předložili a úvodní slovo přednesli: Krchňavý Jan, PaedDr., Ing. Sokolová 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91071: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

výši účelově určených finančních prostředků rozdělených dle účelových znaků (závazných ukazatelů rozpočtu) 

k syntetickým účtům 52X a 551 na rok 2020 zřizovaných příspěvkových organizací dle přílohy k písemnému 

materiálu.   

 

 

K bodu 11.2 Schválení návrhů ročních plánů odpisů dlouhodobého majetku zřízeným příspěvkovým 

organizacím na rok 2020 - MŠ, ZŠ a ostatní příspěvkové organizace 

Písemný materiál předložili a úvodní slovo přednesli: Krchňavý Jan, PaedDr. a Ing. Sokolová 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91072: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

roční plán účetních odpisů dle přílohy na rok 2020 jmenovitě těmto zřízeným příspěvkovým organizacím 

- MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace, 

- MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, 

- MŠ Prostějov, ul. Partyzánská 34, 

- MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace, 

- MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace, 

- ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, 

- ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4, 

- ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, sídl. Svobody 3578/79, 

- ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60, 

- ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1, 

- RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2, 

- ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 

- ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52, 

- Sportcentrum DDM Prostějov, příspěvková organizace, 

- ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14, 

- Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, 

- Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, 

- KINO METRO 70 PROSTĚJOV, příspěvková organizace. 

 

K bodu 12.1 OZV o evidenci označovaných psů a jejich majitelů 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Bc. Sklenka 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91073: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova o evidenci 

označovaných psů a jejich chovatelů dle předloženého návrhu. 



Strana 23 z 40 

 

 

 

K bodu 12.2 Dotace 2019 – oblast ochrana životního prostředí 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91074: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

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

70 - finanční 

ve výši 8.000 Kč 

Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizaci Prostějov, se sídlem Plumlovská 525/50, 796 01 Prostějov, 

IČO 708 45 549 

- na pořádání tradiční Hanácké výstavy holubů a holubů rysů (poháry, čestné ceny, cestovné pro posuzovatele, 

pronájem haly /klece, krmítka/, občerstvení, tiskopisy, katalog); 

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

dotace předložit do 31. 1. 2020; 

- 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 Českým svazem chovatelů, z. s., Základní organizací Prostějov,  

se sídlem Plumlovská 525/50, 796 01 Prostějov, IČO 708 45 549 (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  1 0400000404003 8.000 Kč 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  1 0700000707100 8.000 Kč 

Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 12.3 ROZOP kapitoly 40 – Životní prostředí 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Sokolová Milada, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval 

Schváleno usnesení č. 91075: 

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 

0040 3745 5169   0400000000000 10 000 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – služby    

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0040 3728 5169   0400000000000 10 000 

Monitoring uzavřené skládky za Určickou ulicí 

 

 

Mgr. Jura pověřil řízením schůze Ing. Rozehnala. 
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K bodu 13.1 Dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, Ing. Rozehnal, Mgr. Jura, Ing. Blumenstein, RNDr. Rašková, Mgr. Tisoňová 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91076: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 13.1 Dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova. 

 

 

K bodu 13.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91077: 

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 

0000000062 003322 5169   0620000000000 72.000, – 

(zvýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb) 

Soutěž o návrh – „Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla 

v Prostějově“ 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000062 003322 5179   620000000000 72.000, – 

(snížení položky 5179 – ostatní nákupy j. n.)  

 

 

K bodu 14.1 Energeticky úsporná opatření bytového domu M. Pujmanové 10 – informace o poskytnutí dotace z 

Integrovaného regionálního operačního programu 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91078: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í  

informaci o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Energeticky 

úsporná opatření bytového domu M. Pujmanové 10, Prostějov“ ve výši 4 242 030,50 Kč. 

 

 

K bodu 14.2 Městský hřbitov v Prostějově – výstavba kolumbárií – 4. etapa - zadání PD formou výzvy jednomu 

zájemci 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91079: 

Rada města Prostějova  

s c h v a l u j e 

zadání projektové dokumentace na akci „Městský hřbitov v Prostějově – výstavba kolumbárií – 4. etapa“, 

formou výzvy jednomu zájemci společnosti CAD PROJEKT PLUS s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov, IČ: 

25587293. 
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K bodu 14.3 „Zimní stadion – šatny pro mládež“ – žádost o dotaci 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Tisoňová, Ing. Blumenstein, RNDr. Rašková, Mgr. Pospíšil  

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu materiál odložit. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91080: 

Rada města Prostějova 

o d k l á d á 

materiál č. 14.3 „Zimní stadion – šatny pro mládež“ – žádost o dotaci. 

 

 

K bodu 14.4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (EÚO MŠ Partyzánská) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91081: 

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 

60 3111 5171   0600595000000 61 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - EÚO MŠ Partyzánská vč. PD 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

60 3111 6121   0600595000000 61 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - EÚO MŠ Partyzánská vč. PD 

 

 

K bodu 14.5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91082: 

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 

60 5512 5171   0600576000000 310 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

60 5512 6121   0600576000000 310 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice 

 

K bodu 14.6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Revitalizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním 

stylu) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91083: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření, kterým se 
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- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

60 3412 5171   0600516000001 45 000 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování - Revitalizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu – 

udržitelnost 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

60 3412 5169   0600516000001 45 000 

Snížení pol. 5169 – nákup služeb - Revitalizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu – udržitelnost 

 

 

K bodu 14.7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91084: 

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 3113 5171  1 0600415000000  716 530 

Zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování – ZŠ a MŠ Palackého – ZŠ Skálovo oprava WC 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3113 5171   0600000600344 716 530 

Snížení pol. 5171 – opravy a udržování – ZŠ E. Valenty - rekonstrukce výtahu ŠJ 

 

 

Mgr. Jura pověřil řízením schůze Mgr. Pospíšila. 

 

 

K bodu 15. 1 FCC Prostějov s. r. o. - požadavek navýšení ceny za nakládání s plastovým odpadem 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Mgr. Jura, Ing. Blumenstein, R. Karšulín, Mgr. Pospíšil 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o var. 1 návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91085: 

Rada města Prostějova 

u k l á d á  

Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova provést prostřednictvím oddělení 

veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova změnu závazku ze smlouvy  

na veřejnou zakázku „Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek 

komunálního odpadu a správa sběrných dvorů města Prostějova 2017–2024“ a následně předložit Radě města 

Prostějova ke schválení příslušný dodatek smlouvy  

 

 

K bodu 15. 2 Soudní spor s ….. o určení vlastnictví – informace 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91086: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í  

předložené informace ve věci soudního sporu s ….. o určení vlastnictví. 
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K bodu 15. 3 Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu Silnice II/366 Prostějov - přeložka silnice 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91087: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o právu provést stavbu: „Silnice II/366 Prostějov – přeložka silnice“ na pozemcích p.č. 

5752/1 o výměře 19 m2, p.č. 5805/3 o výměře 13 m2, p.č. 5806/4 o výměře 38 m2, p.č. 5808/4 o výměře 52 m2, 

p.č. 5809/3 o výměře 65 m2, p.č. 5813/2 o výměře 117 m2, p.č. 5816/2 o výměře 102 m2, p.č. 5818/2 o výměře 

215 m2, p.č. 5822/2 o výměře 22 m2, p.č. 5852/1 o výměře 1.662 m2, p.č. 5868/3 o výměře 63 m2, p.č. 5869/8  

o výměře 73 m2, p.č. 5870/5 o výměře 37 m2, p.č. 5871/3 o výměře 45 m2, p.č. 5875/3 o výměře 48 m2, p.č. 

5880/3 o výměře 160 m2, p.č. 5881/5 o výměře 155 m2, p.č. 5954/4 o výměře 370 m2, p.č. 5955/4 o výměře  

434 m2, p.č. 5958/4 o výměře 547 m2, p.č. 5959/3 o výměře 1.343 m2, vše v k.ú. Prostějov, mezi Statutárním 

městem Prostějovem jako vlastníkem předmětných pozemků a Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, IČ: 606 09 460, jako stavebníkem předmětné stavby, a to po dobu realizace 

stavby. 

 

 

K bodu 15. 4 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 4741/ v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupila: RNDr. Rašková oznámila v souladu s § 8 zákona o střetu zájmů jiný osobní zájem. 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91088: 

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. 4741/1 – ostatní plocha v k.ú. 

Prostějov o výměře 360 m2 Bytovému družstvu SPOJENCI, se sídlem Prostějov, nám. Spojenců 3367/5, PSČ: 

796 01, IČ: 283 32 253, za účelem využití jako zázemí pro obyvatele bytového domu nám. Spojenců 3367/5  

v Prostějově, 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. 

 

 

K bodu 15. 5 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 5721/44 v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91089: 

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. 5721/44 – ostatní plocha  

v k.ú. Prostějov o výměře 3,5 m2 …..,  

za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky  

a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

K bodu 15. 6 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 5721/46 v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91090: 

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. 5721/46 – ostatní plocha  
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v k.ú. Prostějov o výměře 20 m2 ….., za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky  

a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 15. 7 Schválení výpůjčky části pozemku p.č. 6055/126 v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: R. Karšulín, Mgr. Pospíšil, Ing. Rozehnal 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91091: 

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. 6055/126 – ostatní plocha  

v k.ú. Prostějov o výměře 277 m2 Společenství vlastníků pro dům Fanderlíkova 4652/67a, Prostějov, se sídlem 

Prostějov, Fanderlíkova 4652/67a, PSČ: 796 01, IČ: 050 35 741, za účelem využití jako zázemí pro obyvatele 

bytového domu Fanderlíkova 4652/67a v Prostějově, 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.  

 

 

K bodu 15. 8 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4054/1 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je jiná stavba  

č.p. 2235 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91092: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr prodeje pozemku p.č. 4054/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 575 m2 v k.ú. Prostějov, jehož 

součástí je jiná stavba č.p. 2235 (Trávnická 18 v Prostějově), formou obálkové metody za nabídnutou kupní 

cenu, minimálně však za cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 1.850.000 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 se uplatní postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při 

prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce činí 185.000 Kč. 

 

 

K bodu 15. 9 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 2438/51 v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Blumenstein 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91093: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

1. záměr pronájmu části pozemku p.č. 2438/51 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 za účelem 

zřízení a umístění veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily, za následujících podmínek: 

a) doba nájmu - neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného - 100 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 100 Kč bez DPH ročně, 

c) způsob placení nájemného - ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 

 

2. záměr pronájmu části pozemku p.č. 2438/51 – ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Prostějov, za účelem 

užívání odstavné plochy v rámci provozu veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily, za následujících 

podmínek: 

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

b) výše nájemného – 200 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 5.000 Kč bez DPH ročně, 
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c) způsob placení nájemného – ročně předem, 

d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 

 

K bodu 15.10 Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 8013/10 za část pozemku p.č. 7463/3 oba v k.ú. 

Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91094: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr směny části pozemku p.č. 8013/10 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 111 m2 (přesná výměra bude 

známa po zpracování geometrického plánu) ve vlastnictví Statutárního města Prostějova za část pozemku p.č. 

7463/3 – zahrada v k.ú. Prostějov o výměře cca 164 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování 

geometrického plánu) ve vlastnictví …..,  

za následujících podmínek: 

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

pozemků stanovených na základě znaleckého posudku,  

b) směnná smlouva bude uzavřena po zrušení zástavního práva váznoucího na části pozemku p.č. 7463/3 v k.ú. 

Prostějov určeného ke směně,  

c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený  

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

Prostějov.  

 

 

K bodu 15.11 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 213/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91095: 

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. 213/1 – ostatní plocha 

v k.ú. Prostějov o výměře 10 m2 ….., za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky  

a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

 

K bodu 15.12 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 2964/4 v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91096: 

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. 2964/4 – ostatní plocha 

v k.ú. Prostějov o výměře 12,5 m2 ….., za účelem užívání odstavné plochy, za následujících podmínek: 

a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   

b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky  

a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 

 

K bodu 15.13 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2011/50/157 ze dne 1. 6. 2011 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91097: 
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Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2011/50/157 ze dne 01.06.2011 uzavřené mezi městem Prostějovem jako 

pronajímatelem a Miroslavem Jelínkem, se sídlem Račice-Pístovice, Račice 277, PSČ: 683 05, IČ: 181 67 942 

(fyzická osoba podnikající), jako nájemcem, v části týkající se osoby nájemce následovně: 

a) novým nájemcem bude společnost JELÍNEK-H s.r.o., se sídlem Račice-Pístovice, Račice 277, PSČ: 683 05, 

IČ: 076 10 289, 

b) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2011/50/157 ze dne 01. 06. 2011. 

 

 

K bodu 15.14 Výkup pozemku p.č. 352 v k.ú. Čechovice u Prostějova 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupil: Ing. Blumenstein, R. Karšulín, Ing. Fišer, RNDr. Rašková, PaedDr. Krchňavý 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91098: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova neschválit výkup pozemku p.č. 352 – orná půda o výměře 13.113 m2 v k.ú. 

Čechovice u Prostějova od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova  

za nabídnutou kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2, tj. celkem 15.735.600 Kč.  

 

 

K bodu 15.15 Vzdání se práva na pohledávky evidované DSP, s.r.o 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91099: 

Rada města Prostějova 

1) 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 53.166,24 Kč; 

2) 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 340.564,12 Kč. 

 

 

K bodu 15.16 Zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 7907/1 v k.ú. Prostějov 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91100: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

umístit a provozovat vodovodní přípojku včetně jejího ochranného pásma na části pozemku Statutárního 

města Prostějova p.č. 7907/1 v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemku bude znám po vypracování 

geometrického plánu) ve prospěch Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, 

PSČ 779 00, IČ: 606 09 460, včetně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, za následujících podmínek: 

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu vedení vodovodní přípojky a jejího ochranného 

pásma dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

b) služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu neurčitou, 

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

povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí nebude hradit Statutární město 

Prostějov, 

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

a Olomouckým krajem ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
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K bodu 15.17 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem města (konvektomat do ND) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Ing. Blumenstein, R. Karšulín, RNDr. Rašková, Ing. Rozehnal, Bc. Sklenka, Mgr. Jura  

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91101: 

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 

0000000050 003412 6122  1 0500000000000 370.686 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup konvektomatu pro restauraci Národní dům 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 370.686 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15.18 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (letní scéna) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91102: 

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 

0000000050 006409 6122  1 0500000000000 2.157.433 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; demontovatelné zastřešené pódium, osvětlovací a ozvučovací 

technika 

0000000050 006409 5137  1 0500000000000 184.232 

zvýšení pol. 5137 – DHDM; demontovatelné hlediště a mobiliář 

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 2.341.665 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15.19 ROZOP kapitoly 50 a 90 (převody) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91103: 

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 

0000000050 003613 5153   0500000000000 45.000 

zvýšení pol. 5153 – plyn 

0000000090 003612 5151   0900000910700 1.100.000 

zvýšení pol. 5151 – studená voda; náklady na vodné a stočné v objektech spravovaných DSP, s.r.o. 

2. snižuje rozpočet výdajů 
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Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003639 5169   0500000000000 45.000 

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb 

0000000090 003612 5152   0900000910600 400.000 

snížení pol. 5152 – teplo; dodávka tepla do bytů a nebyt.prostor 

0000000090 003612 5157   0900000910600 700.000 

snížení pol. 5152 – teplá voda; dodávka teplé vody do bytů a nebyt.prostor 

 

 

K bodu 15.20 ROZOP kapitoly 50 a 90 (úprava rozpočtu) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91104: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení č. 19149 ze dne 11. 06. 2019 a schválit rozpočtové opatření, 

kterým se  

1. zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 002310 2111   0500000000000 439.347 

zvýšení pol. 2111 – pitná voda; příjmy za přefakturace vodného a stočného v objektech ZS-VSH a 

Společenského domu 

0000000050 003639 2131   0500000000000 355.149 

zvýšení pol. 2131 – příjmy z pronájmu pozemků 

0000000050 003639 2132   0500000000000 132.026 

zvýšení pol. 2132 – příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí 

0000000050 003639 2133   0500000000000 34.981 

zvýšení pol. 2133 – příjmy z pronájmu movitých věcí 

0000000050 003639 2329   0500000000000 45.929 

zvýšení pol. 2329 – ostat. příjmy jinde nezařazené; přefakturace nákladů za zpracování znal. posudků, geom. 

plánů aj. 

0000000050 003639 3111   0500000000000 6.922.692 

zvýšení pol. 3111 – příjmy z prodeje pozemků 

0000000090 003725 2324   0900000000000 211.681 

zvýšení pol. 2324 – přijaté nekapitál. přísp. a náhrady; zpětný odběr odpadu 

0000000090 003745 2310   0900000000000 141.990 

zvýšení pol. 2310 – příjmy z prodeje krátkodob. a DDM; prodej palivového dříví 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 003412 5137   0500556000000 82.921 

snížení pol. 5137 – nákup DHDM; koupaliště Vrahovice – vybavení 

0000000050 003412 6122   0500556000000 147.847 

snížení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; koupaliště Vrahovice – vybavení 

0000000050 006409 6130   0500557000000 819.720 

snížení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v ul. Kojetínská  

0000000050 003612 6121   0500558000000 231.987 

snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; komunitní dům Sušilova - vybavení  

0000000050 003412 6122   0500559000000 50.154 

snížení pol. 6122– budovy, haly, stavby; nákup defibrilátorů  

0000000050 003412 6122   0500560000000 57.363 

snížení pol. 6130 – budovy, haly, stavby; bazénový čisticí stroj pro Městské lázně  

0000000050 003412 5171   0500119000000 1.000.000 
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snížení pol. 5171 – opravy a udržování; Sport.areál E.Beneše 

0000000090 003631 5122   0900000900600 250.000 

snížení pol. 5122 – podlimitní věcná břemena 

3. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 003631 6122   0900000900600 211.551 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup Energy saverů 

0000000070 003699 5362   0700000708300 2.000.000 

zvýšení pol. 5362 – platby daní a poplatků stát. rozpočtu; prostředky určené k úhradě DPH 

4. zvyšuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1  8.712.236 

zvýšení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15.21 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města (komunální odpad) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91105: 

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 003722 5169   0900000900200 1.500.000 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – komunální odpad;  

2. snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 1.500.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 15.22 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města (pojistné plnění – veřejná zeleň) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91106: 

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 003745 5169   0900000900400 373.236 

zvýšení pol. 5169 – nákup ostatních služeb – veřejná zeleň;  

2. zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 006171 2322   0700000000000 373.236 

zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění 

 

K bodu 15.23 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města (pojistné plnění – veřejné osvětlení) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
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Schváleno usnesení č. 91107: 

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 003631 5171   0900000900600 34.852 

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování – veřejné osvětlení;  

2. zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070 006171 2322   0700000000000 34.852 

zvýšení pol. 2322 – přijaté pojistné náhrady; prostředky z likvidace pojistného plnění 

 

 

K bodu 15.24 ROZOP kapitoly 90 - Správa a údržba majetku města (převod v rámci kapitoly) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91108: 

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 003631 5171   0900000900600 120.000 

zvýšení pol. 5171 – opravy a udržování; veřejné osvětlení 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 002219 5171   0900000900902 120.000 

snížení pol. 5171 – opravy a udržování; komunikace 

 

 

Mgr. Jura převzal řízení schůze. 

 

 

K bodu 16. ROZOP kapitoly 41 – Doprava 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 1 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91109: 

Rada města Prostějova  

s ch v a l u j e  

1. úhradu vícenákladů společnosti FTL – First Transport Lines a.s., Letecká 8, Prostějov, IČ 46 34 58 50, které 

vznikly provozem MHD po objízdných trasách z důvodu pokračování uzavírky ulice Plumlovská ve dnech  

29. 8. 2019 až 27. 10. 2019 které činí 256.636,- Kč; 

 

2. uzavření dodatku ke Smlouvě o závazku veřejné služby a Smlouvě o kompenzaci z plnění závazku veřejné 

služby uzavřené dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících se společnosti FTL  

– First Transport Lines a.s., Letecká 8, Prostějov, IČ 46 34 58 50, na základě kterého budou vícenáklady 

uhrazeny; 

 

3. rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

41 2221 5193  1 0410000000001 82.307,- 

Výdaje na dopravní obslužnost území 

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

70  8115  1 0700000000000 82.307,- 

Fond rezerv a rozvoje  

 

 

K bodu 17.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-19-21-40 (Prostějovští vozíčkáři) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91110: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova (OSV/19/21/40) 

uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a Prostějovskými vozíčkáři, spolkem, Kostelecká 4165/17, 

Prostějov, IČO 266 78 748, ve znění dle přílohy k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu 17.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV-19-21-53 (SOS dětské vesničky) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91111: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 

města Prostějova (OSV/19/21/53) uzavřené mezi statutárním městem Prostějov a SOS dětskými vesničkami, 

z.s., Strakonická 98, Praha, IČO 004 07 933, ve znění dle přílohy k písemnému materiálu. 

 

 

K bodu 17.3 Návrh odměny pro vedoucí sestru Jeslí sídliště Svobody 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupil: PaedDr. Krchňavý, Mgr. Jura, RNDr. Rašková 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91112: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

poskytnutí finanční odměny pro vedoucí sestru příspěvkové organizace Jesle sídliště Svobody v Prostějově  

dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 17.4 Projekty prevence kriminality 2020 – projektový námět 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91113: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

projektový námět Projekty prevence kriminality 2020 dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 17.5 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci (prevence kriminality) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91114: 
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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 

0021 5311 5175   0210000000000 11.100 

zvýšení položky „pohoštění“ - nákup pohoštění na akce pořádané v rámci prevence kriminality ve městě Prostějově 

(projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, akce „Mikuláš v nízkoprahu“) 

0021 5311 5139   0210000000000 35.560 

zvýšení položky „nákup materiálu“ - nákup materiálu v rámci prevence kriminality ve městě Prostějově – 

informační a edukační materiály, reflexní pomůcky; materiál na akci „Mikuláš v nízkoprahu“ 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4339 5169   0210000210200 10.196 

snížení položky „nákup ostatních služeb“ – tábory sociální prevence 

0021 5311 5169   0210000000000 36.464 

snížení položky „nákup ostatních služeb“ – bezpečnost a veřejný pořádek 

 

 

K bodu 17.6 ROZOP kapitoly 21 – Sociální věci (Klub důchodců) 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, RNDr. Rašková 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91115: 

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 

0021 4359 5139   0210000000000 6.000 

zvýšení položky 5139 – nákup materiálu 

0021 4359 5175   0210000000000 4.000 

zvýšení položky 5175 – pohoštění 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 4359 5169   0210000000000 10.000 

snížení položky 5169 – nákup ostatních služeb 

 

 

K bodu 18.1 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91116: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou ve vlastnictví 

Statutárního města Prostějova s níže uvedenými žadateli: 

- byt o velikosti 1 + 1, na ul. Hacarova č. 4343/2, Prostějov (s balkonem, 61,56 m2), č. par. 6020/159, k.ú. 

Prostějov, LV č. 10001 

….. 

- byt o velikosti 1 + 1, na ul. Finská č. 4190/9, Prostějov (s balkonem, 51,88 m2), č. par. 6079/26, k.ú. Prostějov, 

LV č. 10001 

….. 

- byt o velikosti 1 + 0, na ul. Polišenského č. 4467/3, Prostějov (s balkonem, 43,44 m2), č. par. 6020/173, k.ú. 

Prostějov, LV č. 10001 

…... 
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K bodu 18.2 Schválení pronájmu PSP č. 164 na nám. T. G. Masaryka 11 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91117: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 164 o celkové rozloze 102,94 m2 na nám. T. G. Masaryka č. 121/11  

v Prostějově, č. par. 164, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, jedinému zájemci, fě e-Asistent s.r.o., se sídlem Pod 

kostelem 14, 798 03 Plumlov takto: 

- prostor bude sloužit jako kanceláře 

- za nabídnuté měsíční nájemné ve výši 6 500,- Kč/měsíčně s inflační doložkou. 

 

 

K bodu 18.3 Schválení pronájmu garážových stání v domě na ul. Sušilova 1 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupil: R. Karšulín 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91118: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv na pronájem garážového stání v domě na ul. Sušilova 4704/1 v Prostějově, s níže 

uvedenými žadateli: 

1. Nájemníci bytového domu Sušilova 4704/1, Prostějov: 

GS č. 101 – ….. 

GS č. 102 – ….. 

GS č. 104 – ….. 

 

2. Žadatelé z řad občanů města Prostějova bydlících v okolí domu: 

….. 

….. 

…... 

 

 

K bodu 18.4 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 800 v domě na ul. Polišenského 3 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91119: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e  

záměr pronájmu garážového stání č. 800 o celkové rozloze 26,39 m2 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 18.5 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 739 v domě na ul. Hacarova 2 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91120: 
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Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr pronájmu garážového stání č. 739 o celkové rozloze 20,88 m2 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. 

 

 

K bodu 18.6 Vyhlášení záměru změny smlouvy v osobě nájemce NP č. 255 na adrese Žižkovo nám. 19 

Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Rozehnal, R. Karšulín 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91121: 

Rada města Prostějova 

v y h l a š u j e 

záměr změny smlouvy v osobě nájemce č. 302-NP o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 255 o celkové 

rozloze 764,01 m2 v domě Žižkovo nám. č. 19/134  v Prostějově. Tímto vyhlášeným záměrem se mění osoba 

nájemce takto: 

- původní nájemce: MUDr. Pavla Šamánková – TASAM, Žižkovo nám. č. 19, Prostějov, IČO: 18513719 

- nový nájemce: fa Paper design s.r.o., se sídlem Bezručova č.63, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 25369431, 

zastoupená jednatelem společnosti …... 

Ostatní podmínky smlouvy č. 302-NP o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 255 zůstávají nezměněny. 

 

 

K bodu 19. Různé: 

19.1 Informace o jmenování tajemníka Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání (ústní zpráva Ing. 

Vysloužilové, MBA) 

Ing. Vysloužilová, MBA informovala o tom, Mgr. Josef Tetera, vedoucí oddělení vnějších vztahů Odboru kancelář 

primátora byl jmenován tajemníkem Komise pro cestovní ruch a podnikání. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

Předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91122: 

Rada města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o jmenování Mgr. Josefa Tetery tajemníkem Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání. 

 

 

19.2 Personální záležitosti Komise pro regeneraci MPZ 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Rozehnal Jiří, Ing. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91123: 

Rada města Prostějova 

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Prostějova  

1) vzít na vědomí přijetí demisí Mgr. Heleny Hockové a Mgr. Libora Vojtka na funkce členů Komise pro 

regeneraci městské památkové zóny, 

2) zvolit Mgr. Denisu Vrtělovou a Mgr. Jana Kubeše členy Komise pro regeneraci městské památkové zóny. 

 

19.3 Příprava zasedání Zastupitelstva města Prostějova 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, Mgr. Jura, Ing. Blumenstein, RNDr. Rašková 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91124: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

a) rámcový návrh programu 12. zasedání ZMP, které se bude konat mimo schválený harmonogram 3. 12. 2019 

takto: 

1. Zahájení, schválení rozpočtu, 

2. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2020, 

3. OZV o regulaci používání zábavní pyrotechniky, 

4. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, 

5. OZV o místním poplatku ze psů, 

6. Petice za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně 

na území města Prostějova, 

7. Dotazy, připomínky a podněty, 

8. Závěr; 

b) rámcový návrh programu 13. zasedání ZMP, které se bude konat 17. 12. 2019 takto: 

1. Zahájení, schválení programu, 

2. OZV o evidenci označovaných psů a jejich chovatelů, 

3. OZV o regulaci provozování hazardních her, 

4. Demise a volba členů Komise pro regeneraci městské památkové zóny Prostějov, 

5. Pojmenování nové ulice v k. ú. Krasice, 

6. Dotační program na podporu sportovní činnosti v roce 2020 – Dotační titul 1 – Podpora přípravy 

dětí a mládeže na vrcholový sport, 

7. Dotační program na podporu sportovní činnosti v roce 2020 – Dotační titul 2 – Podpora činnosti 

sportovních klubů na profesionální úrovni, 

8. Dotace 2019 – oblast kultury – jednorázová akce, 

9. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul., 

10. CS Okružní - 3. úsek – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu OlK, 

11. Majetkoprávní záležitosti: 

- Schválení prodeje čási pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Domamyslice, 

- Schválení prodeje pozemků p.č. 4719/2 a p.č. 4719/3, oba v k.ú. Prostějov, 

- Výkup pozemku p.č. 352 v k.ú. Čechovice u Prostějova, 

- …..- prodlení s výstavbou rodinného domu, 

12. Zpráva o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek ze zasedání zastupitelstva (ústní zpráva), 

13. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova, 

14. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova (ústní zpráva), 

15. Pravidelný bod záležitosti Manthellan, a. s., 

16. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva, 

17. Závěr; 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci primátora, že 3. 12. 2019 se schůze rady neuskuteční a bude svolána schůze rady mimo schválený 

harmonogram na 10. 12. 2019 od 7:30 hod. 

 

 

19.4 Plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2020 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Jura František, Mgr. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Rašková, Ing. Sokolová, Ing. Blumenstein, Mgr. Jura 

Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu a pozměňovacím návrhu. 

 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91125: 

Rada města Prostějova 

s c h v a l u j e 

plán jednání orgánů města Prostějova na rok 2020 takto: 

a) schůze rady: 7. a 21. ledna, 18. února, 10. a 24. března, 7. dubna, 5. a 19. května, 2. a 30. června, 14. a 28. 

července, 25. srpna, 22. září, 6. a 20. října, 3. a 24. listopadu, 1. a 15. prosince; 

b) zasedání zastupitelstva: 4. února, 28. dubna, 16. června, 8. září, 24. listopadu (k rozpočtu), 8. prosince. 

 

 

19.5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Obnova ND – převod položek) 

Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Ing. Rozehnal 
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 

 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 

Schváleno usnesení č. 91126: 

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 6121   0600042000000  1 000 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Obnova Národního domu 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3322 5171   0600042000000 1 000 000 

Snížení pol. 5171 – opravy a udržování – Obnova Národního domu – opravy 

 

 

K bodu 16. Závěr 

Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, konstatoval, že program 37. schůze rady byl vyčerpán a ve 14:40 hod. 

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor města Prostějova      1. náměstek primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Pozvánka 

2. Prezenční listina 

3. Písemné materiály k přísl. bodům 

4. Průběh hlasování 

 

Prostějov 19. 11. 2019 

Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv 


