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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. 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 
   Mgr. Irena Lenzová 
   Mgr. Lenka Tisoňová 
 
Omluven: 
 

 Ing. Jiří   R o z e h n a l 
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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 43. schůzi 
Rady města Prostějova, prohlásil, že schůze rady města byla řádně svolána, konstatoval přítomnost 
nadpoloviční většiny všech členů rady, omluvil Ing. Rozehnala a na část jednání Ing. Blumensteina (Ing. 
Blumenstein se dostavil v 11:30 hod.) a navrhl rozšířit program o materiál 13.19 ROZOP kapitoly 50 – 
Správa a nakládání s majetkem města (zřízení služebnosti na částech pozemků p.č. 418/1 a p.č. 421/1, 
oba v k.ú. Žešov). 
 
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. 0016: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
program své 43. schůze, konané dne 22. 1. 2020, uvedený na pozvánce s rozšířením o materiál 
13.19 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (zřízení služebnosti na částech 
pozemků p.č. 418/1 a p.č. 421/1, oba v k.ú. Žešov), 
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 ke dni 21. 1. 2020 
3. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě 
Prostějov za rok 2019 
 
4. Záležitosti Odboru kancelář primátora: 
4.1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání akce „Prostějovský 
masopust“ 
4.2 Projektový námět v oblasti cestovního ruchu 
4.3 Schválení darovací smlouvy - Charita Prostějov 
4.4 Projektové náměty na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci dotačního programu OlK 
4.5 Bezúplatný převod majetku od KŘ HZS Olomouc 
 
5. Záležitosti Finančního odboru: 
5.1 Dodatek č. 2 Směrnice č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetních závěrek 
příspěvkových organizací statutárního města Prostějova 
5.2 ROZOP schválená RMP v roce 2019 v souladu s usnesením ZMP č. 18230 ze dne 4. 12. 2018 
5.3 Participativní rozpočet – příprava procesu, jmenování pracovní skupiny 
 
6. Záležitosti Odboru kancelář tajemníka: 
6.1 Návrh změny organizačního řádu k 1. 2. 2020 
6.2 Novelizace vnitřních předpisů 
6.3 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie a zemního 
plynu pro statutární město Prostějov v letech 2021 - 2022“ 
6.4 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba tělocvičny DDM Vápenice“ 
 
7. ROZOP kapitoly 15 – Informační technologie 
 
8. ROZOP kapitoly 11 – Správa a zabezpečení 
 
9. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 
9.1 Dotace 2020 - oblast sportu - dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti se spoluúčastí 

žadatele“ 

9.2 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi 

9.3 Splnění nápravných opatření u MŠ PV, Moravská ul. 30 a RG a ZŠ města Prostějova 

9.4 Žádost škol o souhlas s podáním projektu a s finanční spoluúčastí zřizovatele 

9.5 MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 – žádost o souhlas s bezúplatným převodem movitého majetku 

9.6 MŠ PV Partyzánská ul. 34 a MŠ PV ul. Šárka 4a – žádost o navýšení neinvestičního příspěvku 

9.7 ROZOP kapitoly 20 - opravy svěřeného majetku 
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10. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu: 
10.1 Žádost o souhlas se zahraniční pracovní cestou ředitelky KINA METRO 70 
 
11. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče: 
11.1 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚS plochy Z45 za Brněnskou ulicí) 
11.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (V. změna ÚP) 
 
12. Záležitosti Odboru rozvoje a investice: 
12.1 Projektový námět „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice“ 

12.2 Projektový námět „Dopravní automobil pro JSDH Krasice“ 

12.3 Projektový námět „Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež“ 

12.4 Zimní stadion – rekonstrukce – šatny pro mládež - výzva jednomu zájemci 

12.5 Projektový námět - Dotace na výstavbu cyklostezek 2020 

12.6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Nový park jih – Okružní) 

12.7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Regenerace sídliště Svornosti) 

12.8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici) 

 
13. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města: 
13. 1 Schválení pronájmu částí pozemku p. č. 2438/51 v k. ú. Prostějov 

13. 2 Pronájem části pozemku p. č. 424 v k. ú. Žešov 

13. 3 Schválení změny Smlouvy o nájmu č. 2011/50/157 ze dne 1. 6. 2011 

13. 4 Ukončení Smlouvy o nájmu NP č. 2018/50/332 ze dne 31. 8. 2019 a vyhlášení záměru pronájmu NP 

v objektu na Husově nám 

13. 5 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 2964/4 v k. ú. Prostějov 

13. 6 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 510 v k. ú. Čechovice u Prostějova 

13. 7 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 213/1 v k. ú. Čechovice u Prostějova 

13. 8 Výkup pozemků v k. ú. Vrahovice 

13. 9 Veřejné osvětlení severního obchvatu Prostějova 

13.10 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

13.11 Schválení plánu oprav a údržby bytového a nebytového fondu spravovaného DSP, s. r. o. na rok 

2020 a ROZOP kapitoly 90 

13.12 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2020 o míru inflace 

13.13 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného PO za rok 2019 

13.14 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2019 

13.15 Zřízení služebnosti na částech pozemků v k. ú. Prostějov 

13.16 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (výkup pozemku p. č. st 71 k. ú. Žešov) 

13.17 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (DSP - nákup čistícího stroje a  

malotraktoru) 

13.18 Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p. č. 100/21 v k. ú. Krasice 

13.19 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (zřízení služebnosti na částech 
pozemků p. č. 418/1 a p. č. 421/1, oba v k. ú. Žešov) 
 
14. Akční plán zlepšování 2020 
 
15. Záležitosti Odboru sociálních věcí: 
15.1 Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2020 - Azylové centrum Prostějov, o.p.s. 
15.2 Dotace na rok 2020 - oblast sociální 
 
16. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. 
 
17. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o: 
17.1 Schválení pronájmu garážového stání - Sušilova ul. 1 

17.2 Schválení pronájmu garážového stání č. 739 - Hacarova ul. 2 

17.3 Schválení pronájmu garážového stání č. 800 - Polišenského ul. 3 

17.4 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 801 - Polišenského ul. 3 

17.5 Schválení pronájmu PSP č. 745 - nám. T. G. Masaryka 11 
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17.6 Schválení změny smlouvy v osobě nájemce NP č. 255 - Žižkovo nám. 19 

17.7 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS 

17.8 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v režimu nízkopříjmových skupin 

 
18. Různé: 
18.1 Příprava zasedání Zastupitelstva města Prostějova 
18.2 Odstoupení Mgr. Jana Mochťáka z komisí rady (ústní zpráva) 
 
19. Závěr 
 
 
K bodu  2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů ke dni 21.1.2020 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0017: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
zprávu o plnění svých usnesení ke dni 21. 1. 2020 dle písemného materiálu. 
 
 
K bodu  3. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve 
statutárním městě Prostějov za rok 2019 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0018: 
Rada města Prostějova 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Zprávu o činnosti Městské policie Prostějov a analýzu 
stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za rok 2019. 
 
 
K bodu  4.1 Udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů při pořádání akce 
„Prostějovský masopust" 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0019. 
Rada města Prostějova 
u d ě l u j e 
podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 10/2009, o  zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších změn, výjimku statutárnímu 
městu Prostějovu, zastoupenému Odborem školství, kultury a sportu, na akci „Prostějovský 
masopust“ pořádaný dne 22. 2. 2020 od 10.00 do 16.00 hod. na nám. T. G. Masaryka. 
 
 
K bodu  4.2 Projektový námět v oblasti cestovního ruchu 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0020: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e  
projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu  
na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2020 na projekt Podpora infrastruktury 
cestovního ruchu v Prostějově; 
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d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Programu na podporu cestovního ruchu a 
zahraničních vztahů 2020, udělit souhlas s realizací akce a deklarovat závazek ponechat majetek, 
jež bude z dotace pořízen, po dobu minimálně 10 let v majetku obce. 

 
 
K bodu  4.3 Schválení darovací smlouvy - Charita Prostějov 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0021: 
Rada města Prostějova  
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Prostějova schválit 
a) darovací smlouvu o bezúplatném poskytnutí daru dárcem statutárním městem Prostějovem 
obdarované Charitě Prostějov, sídlem Martinákova 3104/9, 796 01 Prostějov, IČO: 441 59 854, a to 
peněžních prostředků ve výši 45.300 Kč dle předloženého návrhu, 
b) rozpočtové opatření, kterým se:  
- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000010  3319 2111   0100000000000 45.300 

zvýšení pol. - příjmy z poskytování služeb a výrobků 

 
- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000010 4359 5229   0100000000000 45.300 

zvýšení pol. - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  
- Charita Prostějov 

 
 
K bodu  4.4 Projektové náměty na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů v rámci dotačního 
programu OlK 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0022: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e  

projektové náměty, přípravu a podání žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci 
programu „Program na podporu JSDH 2020“ na projekty „Dotační titul 1“ - na pořízení zásahového 
vybavení pro členy JSDH města Prostějova“ a „Dotační titul 3 - na řidičské oprávnění skupiny C pro 
jednoho člena JSDH“. 

 
 
K bodu 4.5 Bezúplatný převod majetku od KŘ HZS Olomouc 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0023: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem 
Olomouckého kraje a statutárním městem Prostějov, jejímž předmětem jsou 2 kusy radiostanic 
MATRA. 
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K bodu 5.1 Dodatek č. 2 Směrnice č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetních 
závěrek příspěvkových organizací statutárního 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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0024: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
Dodatek č. 2 Směrnice č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetních závěrek 
příspěvkových organizací statutárního města Prostějova dle přílohy I. 
 
 
K bodu 5.2 ROZOP schválená RMP v roce 2019 v souladu s usnesením ZMP č. 18230 ze dne 
4. 12. 2018 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0025: 
Rada města Prostějova 
b e r e   n a   v ě d o m í 
rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2019 v souladu s usnesením ZMP č. 18230 (Návrh 
rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019) ze dne 4. 12. 2018,  

u k l á d á 
vedoucímu Finančního odboru MMPv předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o 
provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2019 v souladu s usnesením ZMP 
č. 18230 (Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2019) ze dne 4. 12. 2018. 

odpovídá: Ing. Radim Carda, vedoucí FO 
k. termín: 18. 2. 2020 

 
 
K bodu  5.3 Participativní rozpočet – příprava procesu, jmenování pracovní skupiny 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0026: 
Rada města Prostějova 
z ř i z u j e 
pracovní skupinu pro přípravu a následnou realizaci participativního rozpočtu, 
j m e n u j e  
členy pracovní skupiny pro přípravu a následnou realizaci participativního rozpočtu ve složení: 
vedoucí: Mgr. František Jura (v případě nepřítomnosti Mgr. Jiří Pospíšil), 
členové: Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA, zástupce klubu SPD, 
  Petr Kapounek, zástupce klubu Na rovinu, 
  Dagmar Faltýnková, zástupce klubu ANO 2011, 
  PaedDr. Jan Krchňavý, zástupce klubu Pévéčko, 
  Ing. Tomáš Blumenstein, zástupce klubu ODS a osobnosti, 
  Ing. Bedřich Grulich, zástupce klubu ČSSD, 
  Ing. Jan Navrátil, zástupce klubu ZPP, 
  Ing. Václav Šmíd, zástupce klubu KSČM, 
  Ing. Petr Kousal, zástupce klubu KDU – ČSL, 
  Ing. Radim Carda, vedoucí FO, 
  Ing. Jana Bachanová, vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku MMPv, 
  Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI, 
  Mgr. Alexandra Klímková, vedoucí OSÚMM, 
  Ing. Jan Števko, vedoucí OIT, 
tajemnice: Mgr. Jana Gáborová, referent vnějších vztahů OKP 
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u k l á d á 
I. pracovní skupině pro přípravu a realizaci participativního rozpočtu předložit návrh parametrů a 
pravidel participativního rozpočtu města Prostějova s rámcovým rozpočtem 3 mil. Kč na jednání 
RMP dne 24. 3. 2020, 

odpovídá: Mgr. František Jura, primátor 
k. termín: 24. 3. 2020 

II. primátorovi projednat na ZMP posun termínu pro předložení návrhu parametrů a pravidel 
participativního rozpočtu na jednání ZMP v dubnu. 

odpovídá: Mgr. František Jura, primátor 
k. termín: 31. 3. 2020 

 
 
K bodu  6.1 Návrh změny organizačního řádu k 1. 2. 2020 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0027: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e  
změnu Organizačního řádu Magistrátu města Prostějova, a to dle aktualizované přílohy  
k písemnému materiálu. 
 
 
K bodu  6.2 Novelizace vnitřních předpisů 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0028: 
Rada města Prostějova  
s c h v a l u j e   
a) Dodatek č. 1 k Směrnici č. 4/2011, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání  
a vyřizování petic, ve znění dle přílohy k písemnému materiálu, 
 
b) Dodatek č. 1 k Směrnici č. 8/2013, kterou se stanoví pravidla pro přijímání, projednávání a 
vyřizování stížností, oznámení, podnětů a připomínek osob a intervencí veřejného ochránce práv, 
ve znění dle přílohy k písemnému materiálu, 
 
c) Dodatek č. 1 k Směrnici č. 2 /2013, kterou se upravuje postup pro bezúplatné převody veřejných 
pozemních komunikací a pozemků pod těmito komunikacemi do vlastnictví statutárního města 
Prostějova, ve znění dle přílohy k písemnému materiálu, 
 
d) Dodatek č. 1 k Směrnici č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku 
statutárního města Prostějova, ve znění dle přílohy k písemnému materiálu. 
 
 
K bodu  6.3 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické 
energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2021-2022“ 
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková 
Rada ustanovila složení komise pro hodnocení nabídek. 
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. 0029: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
1. zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup elektrické 

energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov v letech 2021-2022“ zadávané v otevřeném 
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nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“); 
 
2. rozdělení veřejné zakázky na dvě části, dle druhů energií: 
část 1 : Dodávka elektrické energie, 
část 2 : Dodávka zemního plynu, 
s možností samostatných dílčích plnění obou částí; 
 
3. zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky včetně vzorů Smluv o sdružených službách 
dodávky energií ke každé části zakázky dle návrhu předloženého v příloze k tomuto materiálu;  
 
4. výjimku z čl. 16 Směrnice č. 2/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Prostějovem (dále jen „směrnice 2/2016“) pro nepoužití jistoty pro zajištění povinností 
dodavatele, plynoucích z účasti v zadávacím řízení; 
 
5. provedení administrace této veřejné zakázky Oddělením veřejných zakázek Odboru kancelář 
tajemníka (OVZ OKT); 
 
6. 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 22. 1. 2020. 

u k l á d á  

Odboru kancelář tajemníka zabezpečit prostřednictvím Oddělení veřejných zakázek administraci 
zadávacího řízení „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město 
Prostějov v letech 2021-2022“ za výše uvedených podmínek a v souladu s výše uvedenou zadávací 
dokumentací. 

     odpovídá: Mgr. Jana Orságová, vedoucí OKT,    
     k. termín: 30. 6. 2020  

p o v ě ř u j e 

1. primátora města Mgr. Františka Juru jmenováním alespoň pěti členů a alespoň pěti náhradníků 
členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zápisem ze schůze Rady města 
Prostějova ze dne 22. 1. 2020; 

2. pracovníky Oddělení veřejných zakázek Odboru kancelář tajemníka RNDr. Bc. Romana Sedláčka 
a Ing. Matyáše Vojáčka jako jeho náhradníka otevřením elektronicky podaných nabídek 
v předmětném řízení. 
 
 
K bodu  6.4 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba tělocvičny DDM 
Vápenice“ 
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Vysloužilová Blanka, Ing., MBA 
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Ing. Vysloužilová, MBA 
Po skončení rozpravy předsedající navrhl materiál odložit a dal o svém návrhu hlasovat. 
 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0030: 
Rada města Prostějova 
o d k l á d á 
materiál č. 6.4 Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístavba tělocvičny DDM 
Vápenice“. 
 
 
K bodu 7. 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. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0031: 
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 

15 6171 6125   0150353000000 59.000,- 

Investice OIT – Router krizové sítě  

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70 6409 5901   0700000707100 59.000,- 

Rezerva RMP 

 
 
K bodu 8. 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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0032: 
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 5169  1 0110000000000  288.000,00 

Pokrytí nákladů ostrahy objektů MMPv 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

70  8115  1 0700000000000 288.000,00 

Fond rezerv a rozvoje 

 
 
K bodu  9.1 Dotace 2020 - oblast sportu - dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti se 
spoluúčastí žadatele" 
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Krchňavý Jan, PaedDr. 
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, RNDr. Rašková, PaedDr. Krchňavý 
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. 0033: 
Rada města Prostějova  
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Prostějova  
a) schválit poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2020 
z rozpočtu statutárního města Prostějova v dotačním titulu 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti 
se spoluúčastí žadatele“ dle přílohy, 
 
b) schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Prostějovem, IČO 002 88 659 a příjemci (dle přílohy) v Programu na podporu sportovní činnosti 
v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova v dotačním titulu 3 „Podpora celoroční 
sportovní činnosti se spoluúčastí žadatele“, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 7 
dotačního programu) schválené Zastupitelstvem města Prostějova dne 10. 9. 2019 usnesením  
č. 19159.  
U jednotlivých veřejnoprávních smluv budou upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, 
identifikace smluvních stran, rok poskytnutí dotace, výše dotace, použití a účel dotace, poskytnutí 
dotace, termín vyúčtování dotace, schvalující orgán, datum jednání, číslo usnesení, nabytí platnosti 
a účinnosti smlouvy. 
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c) uložit PaedDr. Janu Krchňavému, náměstkovi primátora, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace  
z Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova, 
dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti se spoluúčastí žadatele“ dle přílohy do 4. 5. 
2020. 
 
d) schválit převod nevyčerpaných finančních prostředků z Dotačního titulu 3 Programu na podporu 
sportovní činnosti v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějova schváleného usnesením 
Zastupitelstva města Prostějova č. 19159 ze dne 10. 9. 2019, ve výši 100.000 Kč do Dotačního titulu 
4 Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2020 a 100.000 Kč do Dotačního titulu 2 Podpora 
jednorázových sportovních akcí bez spoluúčasti žadatele Dotačního programu na podporu 
jednorázových sportovních akcí v roce 2020 
 
 
K bodu  9.2 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0034: 
Rada města Prostějova  
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o peněžitých darech účelově neurčených do výše 50 tis. Kč v jednom případě, přijatých  
v roce 2019 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem. 
 
 
K bodu  9.3 Splnění nápravných opatření u MŠ PV, Moravská ul. 30 a RG a ZŠ města Prostějova 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0035: 
Rada města Prostějova ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací 
- Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizace, IČO 709 82 945 
- Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, IČO 441 59 960  
b e r e   n a   v ě d o m í    
splnění uložených opatření po provedené veřejnosprávní následné kontrole zaměřené na nastavení 
vnitřního kontrolního systému, následné periodické revizi hospodaření s veřejnými prostředky 
poskytnutými z rozpočtu města Prostějova výše uvedeným organizacím.  
 
 
K bodu  9.4 Žádost škol o souhlas s podáním projektu a s finanční spoluúčastí zřizovatele 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0036: 
Rada města Prostějova  
s o u h l a s í 
1. s podáním projektových žádostí o dotaci – Výzvy č. 7/2019 z Národního programu Životní 
prostředí na: 
 
a) úpravu venkovního areálu školy pro podporu výuky ve venkovním prostředí u Základní školy 
Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 
b) vybudování přírodního přístřešku s příslušenstvím v rámci projektu a vytvoření mini-ekosystémů 
u Základní školy Prostějov, ul. E. Valenty 52 
c) úpravu části zahrady mateřské školy na přírodní zahradu u Mateřské školy Prostějov, Rumunská 
ul. 23, příspěvkové organizace, pracoviště Mozartova ul. 
d) úpravu části stávající přírodní zahrady mateřské školy a pořízení nového vybavení z přírodního 
materiálu u Mateřské školy Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvkové organizace, pracoviště 
Rumunská ul. 
e) vytvoření přírodní učebny u Základní školy a mateřské školy Prostějov, Melantrichova ul. 60 
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f) úpravu části stávající zahrady mateřské školy na přírodní zahradu u Mateřské školy Prostějov, 
Moravská ul. 30, příspěvkové organizace, pracoviště Raisova ul. 6 
g) úpravu části stávající zahrady mateřské školy na přírodní zahradu u Mateřské školy Prostějov, 
Moravská ul. 30, příspěvkové organizace, pracoviště Moravská ul. 30 
h) úpravu části stávající zahrady mateřské školy na přírodní zahradu u Mateřské školy Prostějov,  
ul. Šárka 4a, pracoviště Šárka 4a 
i) úpravu části stávající zahrady mateřské školy na přírodní zahradu u Mateřské školy Prostějov,  
ul. Šárka 4a, pracoviště Libušinka 18 
j) úpravu části stávající zahrady mateřské školy na přírodní zahradu u Mateřské školy Prostějov,  
ul. Šárka 4a, pracoviště Dvořákova ul. 5 
k) úpravu části stávající zahrady mateřské školy na přírodní zahradu u Mateřské školy Prostějov,  
ul. Šárka 4a, pracoviště Žešov 81.   
 
2. V případě poskytnutí dotace příspěvkovým organizacím Základní škole Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1, Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52, Mateřské škole Prostějov, Rumunská 
ul. 23, příspěvkové organizaci, Základní a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60, Mateřské 
škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizaci a Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a  
z prostředků Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 7/2019 s realizací projektu 
Přírodní zahrady a s udržením výstupů projektu minimálně po dobu 3 let od ukončení realizace 
projektu. 
 
3. V případě poskytnutí dotace příspěvkovým organizacím Základní škole Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1, Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52, Mateřské škole Prostějov, Rumunská 
ul. 23, příspěvkové organizaci, Základní a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60, Mateřské 
škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizaci a Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a  
z prostředků Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 7/2019 s finanční spoluúčastí 
statutárního města Prostějova, tj. 15 % z celkových způsobilých výdajů dotace.  
 
4. V případě poskytnutí dotace příspěvkovým organizacím Základní škole Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1, Základní škole Prostějov, ul. E. Valenty 52, Mateřské škole Prostějov, Rumunská 
ul. 23, příspěvkové organizaci, Základní a mateřské škole Prostějov, Melantrichova ul. 60, Mateřské 
škole Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové organizaci a Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a  
z prostředků Národního programu Životní prostředí v rámci výzvy č. 7/2019 s předfinancováním 
projektu formou účelového navýšení příspěvku.  
 
 
K bodu  9.5 MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 – žádost o souhlas s bezúplatným převodem movitého 
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. 
 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0037: 
Rada města Prostějova  
s o u h l a s í 
1. s převodem 5 kusů křesel z majetku Mateřské školy Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvkové 
organizace na zřizovatele – statutární město Prostějov dle přiložené smlouvy o bezúplatném 
převodu, 
2. s bezúplatným převodem 5 kusů křesel ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Reálné 
gymnázium a základní školu města Prostějova dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu. 
 
 
K bodu  9.6 MŠ PV Partyzánská ul. 34 a MŠ PV ul. Šárka 4a – žádost o navýšení neinvestičního 
příspěvku 
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: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0038: 
Rada města Prostějova  
I. s c h v a l u j e 
úpravu rozpočtu MŠ PV, ul. Šárka 4a a MŠ PV, ul. Partyzánská ul. 34 – odpisy dlouhodobého 
majetku, a to: 
- navýšení závaz. ukaz. 551 odpisy dl. majetku + 221.844 Kč UZ 310 MŠ Šárka 4a 
- navýšení příjmů z odvodu z odpisů nemovitého majetku + 221.844 Kč 
-  navýšení závaz. ukaz. 551 odpisy dl. majetku + 170.364 Kč UZ 310 MŠ Partyzánská ul. 34 
- navýšení příjmů z odvodu z odpisů nemovitého majetku + 170.364 Kč MŠ Partyzánská ul. 34; 
 
II. u k l á d á  
ředitelce MŠ PV, ul. Šárka 4a a MŠ PV, ul. Partyzánská ul. 34 odvod z fondu investic v souvislosti s 
nemovitým majetkem svěřeným k hospodaření za rok 2020 takto: 
- Mateřské škole Prostějov, ul. Šárka 4a ve výši 740.988,- Kč 
- Mateřské škole Prostějov, Partyzánská ul. 34 ve výši 834.144,- Kč; 
 
III. s c h v a l u j e 
1) rozpočtové opatření, kterým se  
- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 003111 5331  310 0200000020325 221.844,- 

Zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, ul. Šárka 4a – navýšení závazného ukazatele odpisy 
dlouhodobého majetku po předaném technickém zhodnocení 

0020 003111 5331  310 0200000020327 170.364,- 

Zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ PV, Partyzánská ul. 34 – navýšení závazného ukazatele 
odpisy dlouhodobého majetku po předaném technickém zhodnocení 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0020 003111 2122   0200000020325 221.844,- 

 Zvýšení odvodu z odpisů dlouhodobého majetku po předaném technickém zhodnocení MŠ PV, 
ul. Šárka 4a 

0020 003111 2122   0200000020327 170.364,- 

Zvýšení odvodu z odpisů dlouhodobého majetku po předaném technickém zhodnocení MŠ PV, 
Partyzánská ul. 34 

 
2) aktualizaci odpisových plánů dlouhodobého majetku výše uvedených organizací dle přílohy  
k písemnému materiálu, 
 
IV. u k l á d á  
vedoucímu Odboru školství, kultury a sportu zajistit realizaci odvodu finančních prostředků z fondu 
investic výše uvedených příspěvkových organizací s kontrolním termínem do 31. 12. 2020. 

odpovídá: Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS 
k. termín: 31. 12. 2020 

 
 
K bodu  9.7 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport (opravy svěřeného majetku) 
Písemný materiál předložili a úvodní slovo přednesli: Krchňavý Jan, PaedDr., Ing. Milada Sokolová 
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. 0039: 
Rada města Prostějova  
d o p o r u č u j e   
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se  
- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0020 006409 5171   0200000000009 9.414.000,- 

(snížení položky 5171 – opravy a udržování /odvody z odpisů/)  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 
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0020 003111 5331  733 0200000020322 330.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Rumunská ul. 
23 – oprava oken a dveří na pracovišti MŠ Rumunská) 

0020 003111 5331  734 0200000020322 250.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Rumunská ul. 
23 – oprava odpadů na pracovišti MŠ Rumunská) 

0020 003111 5331  736 0200000020325 206.100,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – 
oprava sociálního zařízení na pracovišti MŠ Libušinka) 

0020 003111 5331  737 0200000020325 112.500,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – 
oprava letního WC na pracovišti MŠ Žešov) 

0020 003111 5331  738 0200000020325 137.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – 
oprava podlahových krytin na pracovištích MŠ Dvořákova a MŠ Libušinka) 

0020 003111 5331  739 0200000020325 21.400,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – 
oprava sklepů na pracovišti MŠ Libušinka) 

0020 003111 5331  740 0200000020325 70.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a – 
oprava plotu na pracovišti MŠ Žešov) 

0020 003111 5331  730 0200000020327 350.000,- 

zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská 
ul. 34 – oprava oplocení na pracovišti MŠ A. Krále) 

0020 003111 5331  731 0200000020327 150.000,- 

zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská 
ul. 34 – oprava chodníků na pracovišti MŠ Květná) 

0020 003111 5331  732 0200000020327 250.000,- 

zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Partyzánská 
ul. 34 – oprava chodníků a herních ploch na pracovišti MŠ Partyzánská) 

0020 003111 5331  735 0200000020328 270.000,- 

zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Smetanova ul. 
24 – oprava sociálního zařízení včetně rozvodů) 

0020 003111 6351  727 0200000020330 170.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení investičního příspěvku MŠ Prostějov, Moravská ul. 30 
– technické zhodnocení - instalace chemických úpraven vody na pracovištích MŠ Moravská a 
MŠ Raisova) 

0020 003111 5331  728 0200000020330 400.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Moravská ul. 
30 – oprava oplocení školní zahrady na pracovišti MŠ Raisova) 

0020 003111 5331  729 0200000020330 70.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Prostějov, Moravská ul. 
30 – oprava krytů radiátorů na pracovišti MŠ Moravská) 

0020 003113 5331  717 0200000020332 320.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, 
Palackého tř. 14 – oprava dopadových ploch na pracovišti MŠ Mánesova) 

0020 003113 5331  718 0200000020332 180.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, 
Palackého tř. 14 – oprava podlah na chodbách na pracovišti ZŠ Palackého) 

0020 003113 5331  714 0200000020336 200.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, 
Kollárova ul. 4 – oprava školní výdejny stravy) 

0020 003113 6351  715 0200000020336 300.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení investičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova 
ul. 4 – technické zhodnocení – oprava kabinetu logopedie včetně rozvodů sítí na pracovišti MŠ 
Husovo nám.)  

0020 003113 5331  712 0200000020337 480.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného 
Prostějov – oprava chodníků v MŠ)  
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0020 003113 5331  713 0200000020337 235.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Jana Železného 
Prostějov – oprava palubovky v tělocvičně ZŠ)  

0020 003113 5331  716 0200000020338 700.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Prostějov, 
Melantrichova ul. 60 – oprava kotelny na pracovišti MŠ Fanderlíkova)  

0020 003113 5331  724 0200000020339 250.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1 – oprava schodišťových stěn v ZŠ)  

0020 003113 5331  725 0200000020339 100.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1 – dokončení opravy oplocení školního hřiště)  

0020 003113 5331  726 0200000020339 75.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Vl. 
Majakovského 1 – oprava komínu v ZŠ)  

0020 003121 5331  751 0200000020340 155.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova, 
Studentská ul. 2 – oprava podlah v učebnách a respiriu)  

0020 003121 5331  752 0200000020340 180.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova, 
Studentská ul. 2 – oprava osvětlení v učebnách a respiriu)  

0020 003121 5331  753 0200000020340 200.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku RG a ZŠ města Prostějova, 
Studentská ul. 2 – oprava odpadů ve školní jídelně a sanace vlhkého zdiva)  

0020 003113 5331  719 0200000020341 500.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 
24 – oprava podlah v pavilónu školní družiny 1. patro)  

0020 003113 5331  720 0200000020341 500.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 
24 – oprava podlah v pavilónu školní družiny 2. patro)  

0020 003113 5331  721 0200000020344 380.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 
52 – oprava podlah včetně sanitárního vybavení a osvětlení před školní jídelnou)  

0020 003113 5331  722 0200000020344 260.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 
52 – oprava povrchu atletické dráhy)  

0020 003113 5331  723 0200000020344 207.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 
52 – oprava osvětlení v jídelně a ve 2. patře ZŠ)  

0020 003233 5331  742 0200000020399 100.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, 
p. o. – nátěry nosníků budovy a nouzových schodišť v budově Olympijská)  

0020 003233 5331  743 0200000020399 200.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, 
p. o. – oprava interiéru /vizualizace/ v budově Olympijská)  

0020 003233 5331  744 0200000020399 50.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, 
p. o. – oprava chodníků na dětském dopravním centru)  

0020 003233 5331  745 0200000020399 200.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, 
p. o. – oprava šaten ve vestibulu a suterénu a oprava sprch v budově Olympijská)  

0020 003233 5331  746 0200000020399 150.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, 
p. o. – oprava dveří v budově Olympijská)  

0020 003233 5331  747 0200000020399 30.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Sportcentru DDM Prostějov, 
p. o. – oprava zastínění před občerstvením na dětském dopravním centru)  

0020 003231 5331  741 0200000020400 340.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov 
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– oprava osvětlení v budově Kravařova)  

0020 003314 5331  748 0200000020402 100.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně 
Prostějov, p. o. – oprava a čištění fasády v objektu Skálovo nám. 6)  

0020 003314 5331  749 0200000020402 120.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně 
Prostějov, p. o. – oprava klimatizace v oddělení dětské knihovny)  

0020 003313 5331  750 0200000020403 115.000,- 

(zvýšení položky 5331 – účelové navýšení neinvestičního příspěvku KINU METRU 70 Prostějov, 
p. o. – dofinancování opravy dveří)  

 
 
K bodu 10.1 Žádost o souhlas se zahraniční pracovní cestou ředitelky 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. 
 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0040: 
Rada města Prostějova 
s o u h l a s í 
se zahraniční pracovní cestou do Francie ve dnech 13. 5. – 23. 5. 2020 Mgr. Barbory Kucsa 
Prágerové, ředitelky KINA METRO 70 Prostějov, příspěvkové organizace na Mezinárodní filmový 
festival v Cannes. 
 
 
K bodu 11.1 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (ÚS plochy Z45  
za Brněnskou ulicí) 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
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. 0041: 
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 3635 6119   0620029000000 235 950 

Zvýšení pol. 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - Územní studie plochy Z45 
za Brněnskou ulicí 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115   0700000000000 235 950 

Fond rezerv a rozvoje 

 
 
K bodu 11.2 ROZOP kapitoly 62 – Územní plánování a památková péče (V. změna ÚP) 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
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. 0042: 
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 3635 6119  1 0620031000000 1 420 000 
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Zvýšení pol. 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – V. změna Územního plánu 
Prostějov 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 1 420 000 

Fond rezerv a rozvoje 

 
 
K bodu 12.1 Projektový námět „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice“ 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
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. 0043: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
projektový námět „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice“ a přípravu žádosti o dotaci na realizaci 
projektu, 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Prostějova schválit podání žádosti o dotaci z Programu na podporu výstavby 
a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, udělit souhlas s 
realizací akce a deklarovat závazek ponechat majetek, jež bude z dotace pořízen, po dobu 
minimálně 10 let v majetku obce. 
 
 
K bodu 12.2 Projektový námět „Dopravní automobil pro JSDH Krasice“ 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
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. 0044: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e  
projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci 
programu „Program na podporu JSDH 2020“ na projekt „Dopravní automobil pro JSDH Krasice“. 
 
 
K bodu 12.3 Projektový námět „Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež“ 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
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. 0045: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e  
projektový námět „Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež“ a přípravu žádosti o dotaci  
na realizaci projektu, 
d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Prostějova schválit podání žádosti o dotaci z Programu na podporu výstavby 
a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, udělit souhlas  
s realizací akce a deklarovat závazek ponechat majetek, jež bude z dotace pořízen, po dobu 
minimálně 10 let v majetku obce. 
 
 
K bodu 12.4 Zimní stadion – rekonstrukce – šatny pro mládež - výzva jednomu zájemci 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, Bc. Sklenka, RNDr. Rašková, R. Karšulín  
Po skončení rozpravy dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0046: 
Rada města Prostějova  
s c h v a l u j e  
zadání úpravy projektové dokumentace pro provádění stavby „Zimní stadion – rekonstrukce  
– šatny pro mládež“ - formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, 
120 00 Praha 2, IČO 26149788. 
 
 
K bodu 12.5 Projektový námět - Dotace na výstavbu cyklostezek 2020 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
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. 0047: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
projektový námět, přípravu a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci 
dotačního programu podpory výstavby a oprav cyklostezek v roce 2020 na projekt „Cyklistická 
stezka v ulici J. Lady“, 
 
u k l á d á 
vedoucímu Odboru rozvoje a investic zpracovat příslušné rozpočtové opatření na realizaci akce 
„Cyklistická stezka v ulici J. Lady“. 

odpovídá: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI 
k. termín: 18. 2. 2020 

 
 
K bodu 12.6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Nový park jih – Okružní) 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
V rozpravě vystoupili: Mgr. Pospíšil, Ing. Carda, RNDr. Rašková  
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. 0048: 
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 3745 5169   0600555000000 9 500 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup služeb – Nový park jih – Okružní – zeleň 

0060 3745 5169  1 0600555000000 1 100 000 

Zvýšení pol. 5169 – nákup služeb – Nový park jih – Okružní – zeleň 

2a. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 3745 6121   0600555000000 9 500 000 

Snížení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Nový park jih – Okružní 

2b. snižuje stav rezerv města 

0070  8115  1 0700000000000 1 100 000 

Snížení položky 8115 -  Fond rezerv a rozvoje 

 
 
K bodu 12.7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Regenerace sídliště Svornosti) 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0049: 
Rada města Prostějova  
s c h v a l u j e  
I. zadání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a pro provádění stavby 
„Regenerace sídliště Svornosti – 1. etapa“ formou výzvy jednomu dodavateli k podání nabídky,  
a to společnosti CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, IČ: 25587293; 
 
II. rozpočtové opatření, kterým se 
1. zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0060 2219 6121   0600457000000 400 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby – Regenerace sídliště Svornosti 1. etapa (PD pro sloučené 
územní a stavební řízení a PD pro provádění stavby) 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 400 000 

Snížení pol. 5901 -  rezerva RMP 

 
 
K bodu 12.8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské 
ulici) 
Písemný materiál předložil Rozehnal Jiří, Ing. a úvodní slovo přednesl Mgr. František Jura. 
V rozpravě vystoupili: Bc. Sklenka, Ing. Fišer 
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. 0050: 
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 3631 6121   0600692000000 80 000 

Zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby - Osvětlení přechodu pro chodce v Kojetínské ulici – 
projektová dokumentace 

2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070 6409 5901   0700000707100 80 000 

Snížení rezervy RMP 

 
 
Mgr. Jura pověřil řízením schůze Mgr. Pospíšila. 
 
 
K bodu 13. 1 Schválení pronájmu částí pozemku p. č. 2438/51 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. 0051: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
1. pronájmem části pozemku p.č. 2438/51 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 1 m2 
společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Dr. Horáka 1344/19a, PSČ: 796 01,  
IČ: 607 12 571, 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, 
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d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem, 
2. pronájem části pozemku p.č. 2438/51 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 25 m2 
společnosti Velkoobchod Prostějov, a.s., se sídlem Prostějov, Dr. Horáka 1344/19a, PSČ: 796 01,  
IČ: 607 12 571, 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, 
c) způsob placení nájemného – ročně předem, 
d) výše nájemného bude každoročně upravena inflačním koeficientem. 

 
 
K bodu 13. 2 Pronájem části pozemku p. č. 424 v k. ú. Žešov 
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o var. A návrhu usnesení dle písemného 
materiálu. 
 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0052: 
Rada města Prostějova 
1) n e s c h v a l u j e  
záměr pronájmu části pozemku p.č. 424 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře 10 m2 za účelem 
zřízení a užívání odstavné plochy, 
2) n e v y h o v u j e 
žádosti ….., o pronájem části pozemku p.č. 424 – ostatní plocha v k.ú. Žešov o výměře 10 m2 za 
účelem zřízení a užívání odstavné plochy. 
 
 
K bodu 13. 3 Schválení 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. 0053: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
změnu Smlouvy o nájmu č. 2011/50/157 ze dne 1. 6. 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 1. 6. 2011. 
 
 
K bodu 13. 4 Ukončení Smlouvy o nájmu NP č. 2018/50/332 ze dne 31. 8. 2019 a vyhlášení záměru 
pronájmu NP v objektu na Husově nám. 
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. 0054: 
Rada města Prostějova  
1) s c h v a l u j e 
ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2018/50/332 ze dne 31.08.2018 uzavřené mezi 
Statutárním městem Prostějovem jako pronajímatelem a Základní školou a mateřskou školou 
Prostějov, Kollárova ul. 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Prostějov, Kollárova 2596/4, PSČ: 
796 01, IČ: 479 22 494, jako nájemcem na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 473,15 m2 
umístěných v pravém křídle 1. nadzemního podlaží stavby občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo 
nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, za účelem výkonu 
činnosti nájemce dle zřizovací listiny, dohodou k 31.05.2020,  
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2) v y h l a š u j e 
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu záměr pronájmu nebytových prostor o celkové 
výměře 473,15 m2 umístěných v pravém křídle 1. nadzemního podlaží stavby občanského vybavení 
č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. Prostějov, 
společnosti ART ECON - Vyšší odborná škola, s.r.o., se sídlem Prostějov, Floriána Nováka 5267/3, 
PSČ: 796 01, IČ: 253 73 609, za účelem provozování vyšší odborné školy za následujících 
podmínek: 

a) doba nájmu – s účinností od 01.06.2020 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní 
lhůtou, 
b) výše nájemného – 48.294 Kč ročně, 
c) nájemné bude pronajímatel používat na opravy a údržbu stavby občanského vybavení 
č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku p.č. 3791 v k.ú. 
Prostějov,  
d) výše nájemného nebude každoročně upravena inflačním koeficientem, 
e) s pronájmem nebytových prostor bude spojeno právo užívat společné prostory ve stavbě 
občanského vybavení č.p. 2061 (Husovo nám. 91 v Prostějově), která je součástí pozemku 
p.č. 3791 v k.ú. Prostějov. 

 
 
K bodu 13. 5 Schválení 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. 0055: 
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. 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 13. 6 Schválení výpůjčky části pozemku p. č. 510 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. 0056: 
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. 510 – ostatní 
plocha v k.ú. Čechovice u Prostějova o výměře 7 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 13. 7 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. 0057: 
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. Čechovice u Prostějova o výměře 10 m2  ….., za účelem užívání odstavné 
plochy, za následujících podmínek: 
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a) doba výpůjčky – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,   
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu 
výpůjčky a odstavné plochy umístěné na předmětu výpůjčky. 
 
 
K bodu 13. 8 Výkup pozemků v k. ú. Vrahovice 
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 
V rozpravě vystoupil: Ing. Fišer, Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková, Bc. Sklenka 
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. 0058: 
Rada města Prostějova 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova neschválit výkup pozemku p.č. 656/8 – orná půda o výměře 77 m2 
a částí pozemků p.č. 656/2 – zahrada o výměře cca 46 m2, p.č. 656/4 – zahrada o výměře cca 50 m2, 
p.č. 656/1 – orná půda o výměře cca 62 m2, p.č. 656/7 – orná půda o výměře cca 62 m2, p.č. 656/6  
– orná půda o výměře cca 71 m2, p.č. 656/5 – orná půda o výměře cca 62 m2, p.č. 655/21 – zahrada 
o výměře cca 149 m2, p.č. 655/1 – zahrada o výměře cca 4 m2 a st. p.č. 438 – zastavěná plocha  
a nádvoří o výměře cca 1 m2, vše v k.ú. Vrahovice, od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví 
Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 590 Kč/m2, tj. celkem cca 344.560 Kč. 
 
 
K bodu 13. 9 Veřejné osvětlení severního obchvatu Prostějova 
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, R. Karšulín, Mgr. Pospíšil, 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. 0059: 
Rada města Prostějova 
1) s c h v a l u j e 
z důvodů uvedených v důvodové zpráva k materiálu uzavření smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí se společností E.ON Distribuce, a.s., na zřízení dvou 
odběrných míst el. energie pro budované veřejné osvětlení komunikace Severního obchvatu 
Prostějova  (investor: Olomoucký kraj), 
2) s c h v a l u j e 
z důvodů uvedených v důvodové zpráva k materiálu úhradu nákladů za provozování veřejného 
osvětlení komunikace Severního obchvatu Prostějova Statutárním městem Prostějovem do doby 
převodu stavby veřejného osvětlení z majetku Olomouckého kraje do majetku Statutárního města 
Prostějova, 
3) s v ě ř u j e  
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova pravomoc rozhodovat o 
uzavírání smluv: 

a) o připojení k distribuční soustavě odběrných míst elektřiny, 
b) o připojení k distribuční soustavě odběrných míst zemního plynu,  
c) o sdružených službách dodávky elektřiny, 
d) o sdružených službách dodávky zemního plynu, 
e) o dodávkách vody,  
f) o dodávkách vody a odvádění odpadních vod, 
g) o dodávkách a odběru tepla a teplé užitkové vody, 
včetně změn uvedených smluv, ukončení jejich platnosti dohodou nebo výpovědí  
a o odstoupení od uvedených smluv. 

 
 
K bodu 13.10 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
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. 0060: 
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Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
1) změnu závazku ze Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady – „zajištění 
komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, 
svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správu sběrných dvorů ve 
městě Prostějov“, uzavřené mezi Statutárním městem Prostějovem a společností FCC Prostějov, 
s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, IČ: 262 24 178, ze dne 4. 10. 2016, dle 
Dodatku č. 5 smlouvy, 
2) uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady – „zajištění 
komplexního nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, 
svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správu sběrných dvorů ve 
městě Prostějov“ ze dne 04.10.2016 mezi Statutárním městem Prostějovem a společností FCC 
Prostějov, s.r.o., se sídlem Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov, IČ: 262 24 178, za podmínek  
dle dodatku č. 5 uvedeného v příloze materiálu, 
3) rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 003722 5169   0900000900200 393.319 

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

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 393.319 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 
 
K bodu 13.11 Schválení plánu oprav a údržby bytového a nebytového fondu spravovaného DSP, 
s.r.o. na rok 2020 a ROZOP kapitoly 50 
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. 0061: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
1. plán oprav a údržby bytového a nebytového fondu spravovaného Domovní správou Prostějov, 
s.r.o., na rok 2020 dle přílohy k písemnému materiálu, 
 
2. rozpočtové opatření, kterým se  
- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000090 003619 5171  8 0900000910100 5.000.000 

zvýšení pol. 5171 – opravy, údržba; výdaje na úhradu nákladů spojených s opravami a údržbou 
bytového a nebytového fondu spravovaného DSP, s.r.o. 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  8   5.000.000 

snížení pol. 8115 – Fond údržby bytového a nebytového fondu 

 
 
K bodu 13.12 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2020 o míru 
inflace 
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 
V rozpravě vystoupili: R. Karšulín, Mgr. Pospíšil, Bc. Sklenka, Mgr. Jura, RNDr. Rašková  
Po skončení rozpravy předsedající navrhl materiál odložit a dal o svém návrhu hlasovat. 
 
 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0062: 
Rada města Prostějova 
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o d k l á d á 
materiál 13.12 Schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2020 o míru 
inflace. 
 
 
K bodu 13.13 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného PO za rok 2019 
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0063: 
Rada města Prostějova 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova vzít na vědomí informace o předaném technickém zhodnocení 
majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Statutárního města Prostějova k hospodaření za rok 
2019.  
 
 
K bodu 13.14 Přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2019 
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0064: 
Rada města Prostějova  
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014, č. 8330 ze dne 
03.04.2018 a č. 9372 ze dne 16.04.2019 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy  
a údržby majetku města v průběhu IV. čtvrtletí 2019). 
 
 
K bodu 13.15 Zřízení služebnosti na částech pozemků 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. 0065: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu v souvislosti s realizací stavby Statutárního 
města Prostějova „Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. etapa komunikace“ zřízení 
služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě včetně jejich ochranných pásem na částech pozemků Statutárního města 
Prostějova p.č. 1701/2, p.č. 1701/14 a p.č. 1701/30, vše v k.ú. Prostějov (rozsah zatížení pozemků 
bude znám po vypracování geometrického plánu), ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Praha 9, Libeň, PSČ: 190 00, IČ: 040 84 063, včetně uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí, za následujících podmínek: 

a) služebnost bude vymezena geometrickým plánem v rozsahu podzemního komunikačního 
vedení a zařízení veřejné komunikační sítě a jejich ochranných pásem dle příslušných 
ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 
b) služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 300 Kč 
navýšenou o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění, 
c) náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a správní poplatek spojený  
s podáním návrhu na povolení vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru 
nemovitostí uhradí oprávněný z věcného břemene, 
d) do zřízení předmětné služebnosti budou vzájemné vztahy mezi Statutárním městem 
Prostějovem a společností CETIN a.s. ošetřeny smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

 
 



Strana 25 z 35 

K bodu 13.16 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (výkup pozemku  
p. č. st 71 k. ú. Žešov) 
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. 0066: 
Rada města Prostějova 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se:  
- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6130  1 0500000000000 1.052.000 

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemku p.č. st. 71 v k.ú. Žešov (kupní cena a správní 
poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí) 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 006409 6121  1 0500000000000 220.000 

zvýšení pol. 6121 – budovy, haly, stavby; výkup stavby rodinného domu Žešov č.p. 38 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070   8115  1 0700000000000 1.272.000 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 
 
K bodu 13.17 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (DSP - nákup čistícího 
stroje a malotraktoru) 
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. 0067: 
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 

00000000050 003412 6122  1 0500000000000 125.000 

zvýšení pol. 6122 – stroje, přístroje, zařízení; nákup čistícího stroje a malotraktoru pro Domovní 
správu Prostějov, s.r.o. 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000070   8115  1 0700000000000 125.000 

snížení pol. 8115 - Fond rezerv a rozvoje 

 
 
K bodu 13.18 Prominutí části smluvní pokuty za prodlení s výstavbou RD na pozemku p. č. 100/21  
v k. ú. Krasice 
Písemný materiál předložil a úvodní slovo přednesl: Pospíšil Jiří, Mgr. 
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. 0068: 
Rada města Prostějova 
I. r e v o k u j e 
usnesení Rady města Prostějova č. 9936 ze dne 8. 10. 2019,  
 
II. d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Prostějova z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu: 
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1) revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 19086 ze zasedání konaného ve dnech 
30.04. a 03.05.2019, kterým bylo schváleno prominutí 50 % smluvní pokuty za prodlení s výstavbou 
rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice (v současnosti označen jako pozemky  
p.č. 100/21 a st.p.č. 765, oba v k.ú. Krasice) vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní  
a o zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 ….. 
 
2) schválit za podmínky, že ze strany ….. bude ve lhůtě do 29.02.2020 uhrazena část smluvní pokuty 
ve výši 70.000 Kč, prominutí části smluvní pokuty ve výši 410.000 Kč za prodlení s výstavbou 
rodinného domu na pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice (v současnosti označen jako pozemky p.č. 
100/21 a st.p.č. 765, oba v k.ú. Krasice) vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o 
zřízení předkupního práva č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 ….. s tím, že ze strany Statutárního 
města Prostějova nebude požadována úhrada úroků z prodlení ….. se zaplacením předmětné 
smluvní pokuty a náhrada nákladů vynaložených na vymáhání předmětné smluvní pokuty soudní 
cestou, 
 
3) schválit v případě, že nedojde k prominutí části smluvní pokuty dle článku II bodu 2 usnesení, 
prominutí části smluvní pokuty ve výši 330.000 Kč za prodlení s výstavbou rodinného domu na 
pozemku p.č. 100/21 v k.ú. Krasice (v současnosti označen jako pozemky p.č. 100/21 a st.p.č. 765, 
oba v k.ú. Krasice) vyplývající z ujednání čl. VI odst. 3 Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva 
č. 2009/16/018 ze dne 02.04.2009 …... 
 
 
K bodu 13.19 ROZOP kapitoly 50 – Správa a nakládání s majetkem města (zřízení služebnosti na 
částech pozemků p.č. 418/1 a p.č. 421/1, oba v k.ú. Žešov) 
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. 0069: 
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 

0000000050 003639 6129   0500000000000 47.090 

zvýšení pol. 6129 – nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného (zřízení 
služebnosti na poz. p.č. 418/1 a p.č. 421/1, oba v k.ú. Žešov – uložení stezky pro pěší a cyklisty, 
správní poplatek) 

- snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

00000000050 003639 5169   0500000000000 47.090 

snížení pol. 5169 – nákup ostatních služeb 

 
 
Mgr. Jura převzal řízení schůze. 
 
 
K bodu 14. Akční plán zlepšování 2020 
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, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0070: 
Rada města Prostějova 
s o u h l a s í 
s obsahem Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2020. 
 
 
K bodu 15.1 Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2020 - Azylové centrum Prostějov, 
o.p.s. 
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
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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. 0071: 
Rada města Prostějova 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit 
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 ve výši 600.000 Kč Azylovému centru 
Prostějov, o.p.s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801 
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov pro rok 2020; 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020  
a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020; 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Prostějov, IČO 002 88 659,  
a příjemcem Azylovým centrem Prostějov, o.p.s., Určická 3124/101, Prostějov, IČO 270 11 801,  
dle návrhu v příloze písemného materiálu. 
 
 
K bodu 15.2 Dotace na rok 2020 - oblast sociální 
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
V rozpravě vystoupili: Mgr. Jura, Mgr. Pospíšil, RNDr. Rašková, Ing. Sokolová, Ing. Carda 
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. 0072: 
Rada města Prostějova 
d o p o r u č u j e 
Zastupitelstvu města Prostějova schválit 
 
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na rok 2020 z prostředků zařazených v kapitole 
21 – sociální věci 
 
1. ve výši 200.000 Kč Mateřskému centru Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 
85 017 
- na provoz Mateřského centra Cipísek – nájemné a energie, materiál programový a provozní, 
ostatní služby, mzdové náklady a odvody 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020  
a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
2. ve výši 70.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Brno, IČO 605 57 621 
- na Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, pobočku Prostějov – provozní náklady – 
materiálové náklady (zdravotní materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek, drogerie, materiál  
na opravu, materiál pro klienty, PHM), nemateriálové náklady (energie, cestovné, opravy a údržba, 
ostatní služby – nájemné, odvoz odpadu, právní služby, IT služby, tisky); osobní náklady – mzdové 
náklady (mzdy včetně DPP a DPČ) s odvody, zákonné pojištění 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020  
a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
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3. ve výši 250.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Brno, IČO 605 57 621 
- na Kontaktní centrum v Prostějově – provozní náklady – materiálové náklady (zdravotní materiál, 
kancelářské potřeby, drobný majetek, drogerie, materiál na opravu, materiál pro klienty, PHM), 
nemateriálové náklady – energie, cestovné, opravy a údržba, ostatní služby – nájemné, odvoz 
odpadu, právní služby, IT služby, tisky); osobní náklady – mzdové náklady (včetně DPP a DPČ) s 
odvody, zákonné pojištění  
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020  
a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
4. ve výši 100.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Brno, IČO 605 57 621 
- na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově – provozní náklady – materiálové náklady 
(zdravotní materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek, drogerie, materiál na opravu, materiál pro 
klienty, PHM), nemateriálové náklady (energie, cestovné, opravy a údržba, ostatní služby  
– nájemné, odvoz odpadu, přepravné klientů a služby klientům, IT služby, tisky); osobní náklady  
– mzdové náklady (mzdy, DPP a DPČ) s odvody, zákonné pojištění 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020  
a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
5. ve výši 30.000 Kč Společnosti Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Brno, IČO 605 57 621 
- na Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově – provozní náklady – materiálové náklady 
(zdravotní materiál, kancelářské potřeby, drobný majetek, drogerie, materiál na opravu, materiál  
pro klienty, PHM), nemateriálové náklady (energie, cestovné, opravy a údržba, ostatní služby 
– nájemné, odvoz odpadu, přepravné klientů a služby klientům, IT služby, tisky); osobní náklady  
– mzdové náklady (mzdy, DPP a DPČ) s odvody, zákonné pojištění 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020  
a vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
6. ve výši 100.000 Kč SOS dětským vesničkám, z.s., Strakonická 98, Praha, IČO 004 07 933 
- na SOS Kompas Prostějov – rodinné mediace (zajištění projektu – mzdové náklady pro mediátory) 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
7. ve výši 90.000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 
- na poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory – osobní náklady na pracovníka a vedoucí 
zájmových útvarů a lektorů, energie, telefony, internet, služby, materiál na činnost a terapeutické 
aktivity, náklady na cestovné pracovníka při výletech 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
8. ve výši 150.000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 
- na poskytování sociální služby denní stacionář – energie, služby, materiál na činnost a 
terapeutické aktivity 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
9. ve výši 75.000 Kč spolku LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 
- na poskytování služby sociálně terapeutická dílna – cukrárna – energie, telefony, materiál na 
terapeutickou činnost, drobné vybavení dílny, čistící prostředky a hygienické pracovní pomůcky 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
10. ve výši 10.000 Kč Člověku v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha, IČO 257 55 277 
- na podporu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – mzdové náklady pracovníků ve službě 
SAS RD, energie (podíl na energiích prostějovské kanceláře), nájem (podíl na nájmu prostějovské 
kanceláře), školení a kurzy sociálních pracovníků, ostatní služby (supervize, telefony, internet, tisk, 
grafické práce), materiálové náklady (kancelářské potřeby a jiné materiálové náklady) 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
11. ve výši 11.000 Kč Člověku v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha, IČO 257 55 277 
- na podporu sociální služby Terénní programy – mzdové náklady pracovníků v terénních 
programech, energie (podíl na energiích prostějovské kanceláře), nájem (podíl na nájmu 
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prostějovské kanceláře), školení a kurzy sociálních pracovníků, ostatní služby (supervize, telefony, 
internet, tisk, grafické práce, úklid), materiálové náklady (kancelářské potřeby a jiné materiálové 
náklady) 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
12. ve výši 50.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 
- na Domov Daliborka – chráněné bydlení – vybavení cvičné kuchyně (linka, sporák, dřez, nádobí), 
energie (elektřina, voda) 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
13. ve výši 77.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 
- na Domov Daliborka – odlehčovací služby – evakuační křeslo, inkontinenční podložky do postele 
a na křesla, energie (elektřina, voda) 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
14. ve výši 50.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 
- na Charitní šatník – hrubá mzda, zákonné odvody 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
15. ve výši 100.000 Kč Charitě Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 
- na pečovatelskou službu – transportní vozík, sedátko do vany, mycí vanička, věšáková stěna, 
spotřeba PHM (benzin, LPG), zákonný účetní audit, školení pracovníků přímé péče, softwarové 
služby, služby Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
16. ve výši 80.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizaci 
Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 628 58 602 
- na financování nákladů spojených s činností okresní organizace – pronájem kanceláře včetně 
energií, účetní, ekonomické a právní služby, mzdy včetně odvodů a DPP, ozdravné a rekondiční 
pobyty, kancelářské potřeby a opravy majetku, pronájem sálu na přednášky 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
17. ve výši 55.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z. s., místní organizaci 
Prostějov, Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 657 62 801 
- na resocializaci a rekondici zdravotně postižených a seniorů – pronájem kanceláře a energie, 
administrativní a účetní práce, kancelářské potřeby, propagace, provozní náklady (telefon, 
pronájem sálu, cestovné, pozvánky na schůze), kulturní a jiné akce (divadlo, večírek), jednodenní 
zájezdy (doprava) 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
18. ve výši 100.000 Kč Pomocné ruce na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s., Školní 
32, Prostějov, IČO 697 46 338 
- na služby osobní asistence – spotřeba energie, nájemné kanceláře, telekomunikace, školení, 
vzdělávací kurzy 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
19. ve výši 30.000 Kč Podaným rukám – osobní asistenci, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 
596 
- na projekt „Důstojný život s osobní asistencí 2020“ – osobní náklady pracovníků v přímé péči 
- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2020 a 
vyúčtování dotace předložit do 31. 12. 2020 
 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze písemného materiálu) mezi statutárním 
městem Prostějov, IČO 002 88 659, a příjemcem  
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1. Mateřským centrem Prostějov, z.s., sídl. Svobody 3520/21, Prostějov, IČO 686 85 017 
2.-5. Společností Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Brno, IČO 605 57 621 
6. SOS dětskými vesničkami, z.s., Strakonická 98, Praha, IČO 004 07 933 
7.-9. spolkem LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov, IČO 440 53 991 
10.-11. Člověkem v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha, IČO 257 55 277 
12.-15. Charitou Prostějov, Martinákova 3104/9, Prostějov, IČO 441 59 854 
16. Svazem tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizací Prostějov, 
Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 628 58 602 
17. Svazem tělesně postižených v České republice z. s., místní organizací Prostějov, 
Kostelecká 4165/17, Prostějov, IČO 657 62 801 
18. Pomocnou rukou na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s., Školní 32, 
Prostějov, IČO 697 46 338 
19. Podanými rukami – osobní asistencí, Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČO 706 32 596 

U jednotlivých veřejnoprávních smluv budou upřesněny tyto konkrétní údaje: číslo smlouvy, 
identifikace smluvních stran, výše dotace, použití a účel dotace, termín poskytnutí dotace, datum 
jednání schvalujícího orgánu a 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 

0021 4339 5222   0210000000000 300.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Mateřské centrum Prostějov – Mateřské 
centrum Cipísek; SOS dětské vesničky – rodinné mediace) 

0021 4376 5221   0210000000000 320.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 
společnostem (Společnost Podané ruce – Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji; 
Společnost Podané ruce – Kontaktní centrum v Prostějově) 

0021 4375 5221   0210000000000 100.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 
společnostem (Společnost Podané ruce – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově) 

0021 4378 5221   0210000000000 41.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 
společnostem (Společnost Podané ruce – Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově; 
Člověk v tísni – terénní programy) 

0021 4379 5222   0210000000000 225.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (LIPKA – SAS pro seniory; Svaz tělesně 
postižených v ČR, okresní organizace Prostějov – činnost organizace; Svaz tělesně postižených 
v ČR, místní organizace Prostějov – resocializace a rekondice zdravotně postižených a seniorů) 

0021 4356 5222   0210000000000 150.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (LIPKA – denní stacionář) 

0021 4377 5222   0210000000000 75.000 

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (LIPKA – cukrárna) 

0021 4371 5221   0210000000000 10.000 

zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným 
společnostem (Člověk v tísni – SAS pro rodiny s dětmi) 

0021 4354 5223   0210000000000 50.000 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita 
Prostějov – Domov Daliborka – chráněné bydlení) 

0021 4359 5223   0210000000000 77.000 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita 
Prostějov – Domov Daliborka – odlehčovací služby) 

0021 4341 5223   0210000000000 50.000 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita 
Prostějov – Charitní šatník) 

0021 4351 5223   0210000000000 100.000 

zvýšení položky 5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Charita 
Prostějov – pečovatelská služba) 

0021 4351 5222   0210000000000 130.000 
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zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům (Pomocná ruka na pomoc starým a 
handicapovaným občanům – služby osobní asistence; Podané ruce – osobní asistence – Důstojný 
život s osobní asistencí 2020) 

 
2. snižuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0021 6409 5909   0210000000000 1.628.000 

snížení položky 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená dotace na 
kapitole 21 – sociální věci 

 
 
K bodu 16. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o. 
Písemný materiál předložil Průša Vladimír, Ing. a úvodní slovo přednesl Jura František, 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. 0073: 
Rada města Prostějova při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní 
správy Prostějov, s.r.o. 
s c h v a l u j e 
prodej části pozemku p. č. 4888/10 v k. ú. Prostějov o rozloze 35 m2 za cenu 730,87 Kč/m2 
kupujícímu Mechanika Prostějov 97, družstvo, Budovcova 10, Prostějov, IČO: 25344731. 
 
 
K bodu 17.1 Schválení pronájmu garážového stání - Sušilova ul. 1 
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. 0074: 
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: 
- nájemníci bytového domu Sušilova 4704/1, Prostějov: 

….., ….., ….. . 
- žadatelé z řad občanů města Prostějova bydlících v okolí domu: 

….., ….. . 
 
K bodu 17.2 Schválení pronájmu garážového stání č. 739 - Hacarova ul. 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. 0075: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e  

pronájem 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 zájemci …..  

 za těchto podmínek: 
- pro garážování vozidla ve vlastním užívání 
- s předností parkování vozidla nájemníků domu na ul. Hacarova 4343/2 v Prostějově 
- s předností parkování zdravotně postižených nájemníků (průkazy ZTP) 
- za nabídnuté měsíční nájemné v minimální výši 600,-Kč s inflační doložkou 
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 250,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. 
o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov. 
 
 
K bodu 17.3 Schválení pronájmu garážového stání č. 800 - Polišenského ul. 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. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0076: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e  
pronájem 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 zájemci …..  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 17.4 Vyhlášení záměru pronájmu GS č. 801 - Polišenského ul. 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. 0077: 
Rada města Prostějova 
v y h l a š u j e  
záměr pronájmu garážového stání č. 801 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 17.5 Schválení pronájmu PSP č. 745 - 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. 0078: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e  
pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 745 o celkové rozloze 38,88 m2 na nám. T. G. Masaryka 
121/11 V Prostějově, č. par. 164, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, jedinému zájemci, …..  takto: 
- prostor bude sloužit pro potřeby ateliéru svobodného umělce 
- za nabídnuté nájemné ve výši 1 300,- Kč/měsíčně včetně inflační doložky. 
 
 
K bodu 17.6 Schválení změny smlouvy v osobě nájemce NP č. 255 - Žižkovo nám. 19 
Písemný materiál předložila a úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr. 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu. 
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0079: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l 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 se mění osoba 
nájemce takto: 
- původní: MUDr. Pavla Šamánková – TASAM, Žižkovo nám. č. 19, Prostějov, IČO: 18513719, 
- nový: firma Paper design s.r.o., se sídlem Bezručova č.63, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 
25369431, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Marianem Lisztwanem. 
Ostatní podmínky smlouvy č. 302-NP o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 255 zůstávají 
nezměněny. 
 
 
K bodu 17.7 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. 0080: 
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 0 + 1, na ul. Kostelecká  č. 4165/17, Prostějov (bez balkonu, 27,77 m2), č. par. 
597/12, k.ú. Prostějov, LV č. 10001 
….. , 
 
- byt o velikosti 1 + 1, na ul. Brněnská  č. 4150/40, Prostějov (s balkonem,  39,24 m2), č. par. 2566/14, 
k.ú. Prostějov, LV č. 10001 
…..  
- byt o velikosti 0 + 1, na ul. Finská č. 4190/9, Prostějov (s balkonem,  33,71 m2), č. par. 2566/14, k.ú. 
Prostějov, LV č. 10001 
….. . 
 
K bodu 17.8 Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v režimu nízkopříjmových skupin 
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. 0081: 
Rada města Prostějova 
s c h v a l u j e 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu ve vlastnictví Statutárního města Prostějova v režimu 
nízkopříjmových skupin obyvatel s níže uvedenou žadatelkou: 
- byt č. 7 o velikosti 1 + 1 na ul. Jezdecká 4434/6a, Prostějov (bez balkonu, 51,37 m2), č. par. 
3453/13, k.ú. Prostějov, LV 10001 
….. . 
 
K bodu 18.1 Příprava zasedání Zastupitelstva 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 a 
pozměňovacím návrhu. 
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0082: 
Rada města Prostějova 
I. s c h v a l u j e 
rámcový návrh programu 14. zasedání ZMP, které se bude konat 4. 2. 2020 v jednací místnosti 
radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 takto: 
1. Zahájení, schválení programu, 
2. Pojmenování nové ulice, 
3. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2019, 
4. Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova, 
5. ROZOP schválená RMP v roce 2019 v souladu s usnesením ZMP č. 18230 ze dne 4. 12. 2018, 
6. Dotace 2020: 
 - Azylové centrum Prostějov, o.p.s., 
 - oblast sociální, 
 – dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti se spoluúčastí žadatele“, 
7. ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport, 
8. Schválení darovací smlouvy – Charita Prostějov, 
9. Záležitosti Odboru správy majetku města: 

- Prodej části pozemku p.č. 669/34 v k.ú. Prostějov, 
- Nabídka na bezúplatný převod stavby komunikace na částech pozemků v k.ú. Vrahovice a 
odkup pozemku p.č. 830/1 v k.ú. Vrahovice, 
- Informace o předaném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým 
organizacím za rok 2019, 
- Schválení prodeje části pozemku p.č. 3458/101 a pozemku p.č. st. 857, oba v k.ú. Ptení, 
- Schválení výkupu pozemku p.č. st. 71 v k.ú. Žešov, jehož součástí je stavba RD, 
- Výkup pozemku p.č. 5803/1 v k.ú. Prostějov, 
- Manželé Koryčánkovi – prodlení s výstavbou RD, 
- Výkup pozemků v k. ú. Vrahovice,  
- Schválení bezúplatného nabytí válečného hrobu, 

10. Zpráva o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek ze zasedání zastupitelstva (ústní zpráva), 
11. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova, 
12. Zpráva o činnosti Rady města Prostějova (ústní zpráva), 
13. Jižní část centra města Prostějova (stálý bod), 
14. Dotazy, připomínky a podněty, 
15. Zprávy o činnosti výborů za II. pololetí 2019, 
16. Žádost o dotaci v oblasti cestovního ruchu, 
17. Dotační program Péče o historické dědictví města Prostějova, 
18. Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice – žádost o dotaci z rozpočtu Olk, 
19. Zimní stadion Prostějov – šatny pro mládež – žádost o dotaci z rozpočtu OlK, 
20. Závěr, 
II. b e r e   n a   v ě d o m í 
rozhodnutí primátora svolat na 28. 1. 2020 od 8:00 hod. schůzi rady mimo schválený harmonogram. 
 
 
K bodu 18.2 Rezignace Mgr. Jana Mochťáka na členství v komisích rady (ústní zpráva Mgr. Jury) 
Jura František, Mgr. informoval přítomné členy rady o rezignaci Mgr. Jana Mochťáka na funkci člena 
Školské komise ze dne 7. 1. 2020 a člena Komise sociální a zdravotní ze dne 13. 1. 2020 a sdělil, že Mgr. 
Ing. Matyášek, předseda klubu zastupitelů Na rovinu!, dne 21. 1. 2020 navrhl jmenovat Mgr. Alenu 
Hálkovou členkou Školské komise a členkou Komise sociální a zdravotní. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Předsedající navrhl usnesení a dal o svém návrhu hlasovat. 
 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, 2 omluveno 
Schváleno usnesení č. 0083: 
Rada města Prostějova 
b e r e   n a   v ě d o m í 
rezignaci Mgr. Jana Mochťáka na funkci člena Školské komise ze dne 7. 1. 2020 a člena Komise 
sociální a zdravotní ze dne 13. 1. 2020, 
j m e n u j e 
Mgr. Alenu Hálkovou členkou Školské komise a členkou Komise sociální a zdravotní. 
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K bodu 19. Závěr 
Mgr. František Jura, primátor města Prostějova, konstatoval, že program 43. schůze rady byl vyčerpán a 
v 11:50 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 22. 1. 2020 
Zapsala: Věra Krejčí, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMP 


