
Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice
zápis z ON-LINE jednání

ÚvOD
Piedsedovi OV bylo doručeno Doporučení primátora města předsedům komisí Rady města Prostějova,
výborů Zastupitelstva města Prostějova a předsedům osadních výborů města Prostějova, nechť zváží
konání jednání z důvodu zhoršující se epidemiologické situace.

Předseda  OV  na základě  výše  uvedeného  zrušil  ústní jednání  dne  1.11.  2021  a náhradil  ho  on-line
hlasováním. Konkrétně byla členům OV zaslána dne 26. 10. 2021 pozvánka na standardní zasedání OV,

přičemž dne 27.  10. 2021  obdrželi členové OV infomaci o zrušení osobního jednání (z důvodu výše
uvedeného doporučeni) a nahrazení online fomou. V rámci uvedeného předseda OV seznámil členy
s doplňujícími infomacemi k jednotlivým bodům, které měly být projednávána a stanovil členům OV
lhůtu k hlasování do 2.11. 2021.

V rámci hlasování se zapqjili následující členové OV:
Mgr.  Šperka Tomáš,  Ing.  Pospíšil  Jiří,  Ing. Naiclerová Hana,  MBA,  Ing.  arch.  Zakopal Jiří,  Průšová
Jana, Ing. Moudiý Marek, Mgr. Navrátil David, Mgr. Švec František, Ing. Antoníček Jiří

OV byl usnášeníschopný.

1.    Projednání žádosti o odkup části pozemku p.č. 570/2 -ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v k.ú.
Čechovice u Prostějova, z vlastnictví Statutámího města Prostějova
NÁVRH USNESENÍ:
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Usnesení bylo přijato.

2.    Projednání žádosti o směnu části pozemku p.č. 347 -omá půda v k.ú. Čechovice u Prostějova
o výměře cca 831,8 m2 z vlastnictví žadatele, za pozemek p.č. 541 -omá půda o výměře 818
m2 ve vlastnictví Statutámího města Prostějova
NÁVRH USNESENÍ:
Osadní výbor Krasice, Čechovice a DomamysHce doporučuje směnu části pozemku p.č.
347-omápůdavk.ú.Čechoviceuprostějovaovýměřecca8313m2zv]astnictvížadatele,
za  pozemek p.č.  541  - omá  půda  o výměře  818  m2  ve vlastnictví  Statutámího  města
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Usnesení NEBYLO přijato.

Doplňující  informace:  Zřejmě  by  byla  směna  OV doporučena  za předpokladu,  kdyby  byl
developer zavázán vybudovat komunikaci a zasíťování na vlastní náklady, jakje v praxi běžné,
viz doplňující sdělení lng. Naiclerové Hany, MBA, Ing. arch. Zakopala Jiřího.
Nicméně  návrh  směnné  smlouvy  není  dle  infomací  OV  doposud  vypracován  a  nejsou
vyjednány konkrétní podmínky vázané k směně, proto OV nenalezl při hlasování

předseda Osadního výb

Mgr. Tomáš Šperka
Čechovice, Domamyslice
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