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Silvestr 2004

Rada města Prostějova po pro-
jednání schválila rozpočtové
opatření, kterým se zvyšuje roz-
počet výdajů v kapitole 20 o 250
tisíc korun na uspořádání oslav
Silvestra 2004 a současně se
o stejnou částku snižuje rezerva
pro rozpočtová opatření Rady
města Prostějova.

Pracovní skupina 
pro řešení problematiky

prostějovské kopané

Rada města Prostějova po pro-
jednání ustavila pracovní skupinu
k řešení záležitostí prostějovské
kopané ve složení místostarostka
Božena Sekaninová, místostaros-
ta Bc. Alois Mačák, Mgr. Jiří Sná-
šel a ing. Radim Fiala s tím, že ří-
zením jsou pověřeni B. Sekanino-
vá a Mgr. Snášel.

Plán zimní údržby 
místních komunikací 

- 2004/2005

Rada města Prostějova po pro-
jednání schválila „Plán zimní
údržby místních komunikací měs-
ta Prostějova na zimní období
2004 - 2005“.

Petice 7/2004 
- parkování 

v Tylově ulici

Rada města Prostějova po pro-
jednání vzala na vědomí informa-
ci o zařazení akce do návrhu roz-
počtu kapitoly 60 (výstavba) na
rok 2005, a to zpracování projek-
tové dokumentace v objemu 100
tisíc Kč a realizace parkovacích
ploch v ulici Tylova v objemu 
2 500 tisíc Kč v souladu s návr-
hem odboru koncepce a rozvoje.

Veřejná finanční podpora
z prostředků komise 
životního prostředí

Rada města Prostějova po
projednání schválila poskytnutí
veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova (pro-
středky komise životního pro-
středí) ve výši 19 153 Kč Muzeu
Prostějovska v Prostějově na
vydání 7. svazku „Přírodověd-
ných studií Muzea Prostějov-
ska“.

Veřejná finanční podpora
z prostředků komise 
sociální a zdravotní

Rada města Prostějova po
projednání schválila poskytnutí
veřejné finanční podpory z roz-
počtu města Prostějova z pro-
středků komise sociální a zdra-
votní:

1. ve výši 10 000 Kč příspěv-
kové organizaci Sociální služby
Prostějov, Pod Kosířem 27, na
zabezpečení vánočních svátků
pro klienty Azylového centra
Určická 104, Prostějov,

2. ve výši 10 000 Kč Fondu
ohrožených dětí, občanskému
sdružení na pomoc opuštěným,
týraným a zanedbávaným dě-
tem, Lidická 86, na nákup faxu
a diktafonů pro práci v terénu.

Veřejná finanční 
podpora TJ Sokol 

Vrahovice

Rada města Prostějova po
projednání schválila poskytnutí
veřejné finanční podpory z re-
zervy pro rozpočtová opatření
Rady města Prostějova ve výši
17 000 Kč Tělocvičné jednotě
Sokol Vrahovice, M. Alše 820,
na úhradu opravy čerpadla.

Dar na realizaci 
památníku 

T. G. Masaryka v Košicích

Rada města Prostějova pro
projednání schválila poskytnutí
daru ve výši 5 tisíc Kč z rezervy
pro rozpočtová opatření Rady
města Prostějova Českosloven-
skému ústavu zahraničnímu,
Karmelitánská 25, Praha 1 na re-
alizaci Památníku T. G. Masary-
ka a M. R. Štefánika v Košicích.

Úhrada ledové plochy
pro bruslení žáků škol 

zřízených městem 
Prostějovem

Rada města Prostějova po pro-
jednání schválila rozpočtové
opatření, kterým se zvyšuje roz-
počet výdajů v kapitole 20 o 126
tisíc korun na na úhradu ledové
plochy pro bruslení žáků škol zří-
zených městem Prostějovem
a současně se o stejnou částku
snižuje rezerva pro rozpočtová
opatření Rady města Prostějova.

Záměr pronájmu 
nebytových prostor 

v Jihoslovanské ulici

Rada města Prostějova po pro-
jednání schválila výpověď nájmu
nebytových prostor v Jihoslovan-
ské ulici č. 2454/3 v Prostějově
Mgr. Antonínu Ošťádalovi a sou-
časně vyhlásila záměr pronájmu
nebytových prostor o celkové
rozloze 33,20m2 v Jihoslovanské
ulici č. 2454/3 za těchto podmí-
nek:

- formou neveřejného vícekri-
teriálního řízení (forma obálkové
metody),

- za nabídnuté roční nájemné,
s inflační doložkou,

- s vyloučením provozování
výherních hracích přístrojů, pro-

deje erotického zboží apod.,
- zaplacení poplatku za přijetí

žádosti ve výši 500 Kč v poklad-
ně Domovní správy Prostějov, 
s. r. o., Křížkovského 36/7.

Výpůjčka nebytových 
prostor v pavilonu 
na Sídlišti svobody 

KK DUHA

Rada města Prostějova po projed-
nání schválila výpůjčku nebytových
prostor o rozloze 145,76m2 v pavi-
lonu č. p. 3552 na Sídlišti svobody
v Prostějově DUZE - Kulturnímu
klubu u hradeb v Prostějově, a to na
dobu neurčitou, po dobu rekon-
strukce budovy Školní č. 4 v Prostě-
jově.

Výpůjčka nebytových 
prostor KK DUHA 

- Pernštýnské náměstí 176/8

Rada města Prostějova po projed-
nání schválila výpůjčku nebytových
prostor o rozloze 190,34 m2 na
Pernštýnském náměstí č. 176/8
v Prostějově DUZE - Kulturnímu
klubu u hradeb v Prostějově, a to na
dobu neurčitou, po dobu rekon-
strukce budovy Školní č. 4 v Prostě-
jově.

Záměr pronájmu 
nebytových prostor 

- Svatoplukova 3

Rada města Prostějova po projed-
nání vyhlásila záměr pronájmu ne-
bytových prostor o celkové rozloze
16,63m2 ve Svatoplukově ulici 
č. 1642/3 za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteri-
álního řízení (forma obálkové meto-
dy),

- za nabídnuté roční (měsíční) ná-
jemné s inflační doložkou,

- s vyloučením provozování vý-

herních hracích přístrojů, prodeje
erotického zboží apod.,

zaplacení poplatku za přijetí žá-
dosti ve výši 500 Kč v pokladně Do-
movní správy Prostějov, s. r. o.,
Křížkovského 36/7.

Záměr prodeje nemovitostí
v k. ú. Prostějov

Rada města Prostějova po projed-
nání vyhlásila záměr prodeje části
pozemku p. č. 6169/85 - zast. plocha
o výměře cca 430 m2, části stavby
občanské vybavenosti na části po-
zemku p. č. 6169/85 a části pozem-
ku p. č. 6169/87 - ost. plocha, zeleň
v bytové zástavbě o výměře cca 375
m2, vše v k. ú. Prostějov, společnos-
ti SaF - servis, s. r. o., se sídlem Síd-
liště svobody 3552/53, za kupní ce-
nu v celkové výši cca 1 301 610 Kč
za těchto podmínek:

- kupní cena bude uhrazena před
podpisem kupní smlouvy,

- náklady spojené s vypracová-
ním GP, znaleckého posudku
a správní poplatek spojený s podá-
ním návrhu

na povolení vkladu práv do ka-
tastru nemovitostí uhradí kupující,

- před podpisem kupní smlouvy
bude kupujícím zaplacena odpoví-
dající náhrada v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou č. 8/2003 o ná-
hradách za ekologickou újmu při
záboru veřejné zeleně v majetku
města Prostějova ve výši 250
Kč/m2, která bude příjmem Fondu
zeleně,

- práva a povinnosti pronajímate-
le z nájemního vztahu založeného
nájemní smlouvou uzavřenou dne 
2. 4. 2002 mezi Domovní správou
Prostějov, s. r. o., jako pronajímate-
lem a Jiřím Šedivým jako nájem-
cem, přejdou na nového vlastníka
předmětných nemovitostí, tj. SaF -
servis, s. r. o.,

- kupující se ve smlouvě zaváže,
že do 6 měsíců po uzavření kupní
smlouvy zřídí bezúplatně věcné bře-
meno umístění a užívání inženýr-
ských sítí nacházejících se na části
převáděného pozemku p. č. 6169/87
v k. ú. Prostějov ve prospěch správ-

ců inženýrských sítí; v případě ne-
splnění uvedeného závazku bude ku-
pující povinen zaplatit prodávající-
mu smluvní pokutu ve výši 20 000
Kč a město Prostějov bude moci od
smlouvy odstoupit,

- v termínu do 3 let ode dne vkla-
du práv dle kupní smlouvy do katast-
ru nemovitostí bude pravomocně
zkolaudována stavba „Úprava vstup-
ního prostoru - rozšíření parkovací
plochy včetně ozelenění“ na převá-
děné části pozemku p. č. 6169/87 
v k. ú. Prostějov (v případě archeolo-
gického nálezu a nutnosti provedení
výzkumu bude lhůta pro výstavbu
přiměřeně prodloužena); pro případ
nesplnění této podmínky bude stano-
vena smluvní pokuta ve výši 10 000
Kč za každý měsíc prodlení,

- bude zřízeno věcné předkupní
právo města Prostějova k převádě-
ným nemovitostem; předkupní prá-
vo bude zrušeno nejdříve po kolau-
daci výše uvedené stavby na převá-
děné části pozemku p. č. 6169/87 
v k. ú. Prostějov,

- komunikační napojení objektu
občanské vybavenosti (čistírny
a prádelny) bude stávající příjezdo-
vou zpevněnou komunikací - přes
část městského pozemku p. č.
6169/87 - ost. plocha, zeleň v bytové
zástavbě v k.ú. Prostějov, která není
předmětem převodu.

Záměr výpůjčky pozemku
Tělovýchovné jednotě 

Sokol Čechovice

Rada města Prostějova po projed-
nání vyhlásila záměr výpůjčky po-
zemku p. č. 204 - ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o vý-
měře 14 416 m2 v k. ú. Čechovice
u Prostějova Tělovýchovné jednotě
Sokol Čechovice za účelem provo-
zování sportovního areálu za těchto
podmínek:

- smlouva o výpůjčce bude uza-
vřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou,

- veškeré náklady na provoz
a údržbu pozemku budou hrazeny
vypůjčitelem.

Rada města Prostějova na své 56. schůzi dne 18. 10. 2004 mimo jiné projednala:

Rada města Prostějova na své 57. schůzi dne 19. 10. 2004 mimo jiné projednala:

Akciová společnost 
FORTE - odkup akci

Rada města Prostějova po

projednání schválila odkup 42
309 ks zaknihovaných kmeno-
vých akcií akciové společnosti
FORTE, a. s., se sídlem Most-
kovice 529, s nominální hodno-

tou 1 000 Kč na jednu akcii,
které byly určeny k privatizaci
podle privatizačního projektu 
č. 62467 privatizované jednot-
ky č. 4001, (akcie představují

100procentní podíl na základ-
ním kapitálu společnosti, znějí
na jméno a nejsou registrované)
od Fondu národního majetku
České republiky, se sídlem Pra-

ha 2, Rašínovo nábřeží 42, za
kupní cenu ve výši 15 019 695
Kč, tj. 355 Kč za jednu akcii, za
podmínek uvedených v návrhu
smlouvy o prodeji zaknihova-

ných akcií, která je přílohou
podmínek opakované obchodní
veřejné soutěže o nejvhodnější
návrh na uzavření smlouvy
o prodeji akcií.

Odkup akcií společnosti
FORTE, a. s.

Zastupitelstvo města Prostějo-
va po projednání schválilo proti-
návrh ing. Václava Šmída, a to

odkup 42 309 ks zaknihovaných
kmenových akcií akciové společ-
nosti FORTE, a. s., se sídlem
Mostkovice 529, s nominální hod-
notou 1 000 Kč na jednu akcii za
kupní cenu ve výši maximálně do
45 mil. Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova
po projednání schválilo odkup 
42 309 ks zaknihovaných kmeno-
vých akcií akciové společnosti
FORTE, a. s., se sídlem Mostkovi-
ce 529, s nominální hodnotou 
1 000 Kč na jednu akcii, které by-

ly určeny k privatizaci podle pri-
vatizačního projektu č. 62467, pri-
vatizované jednotky č. 4001, (ak-
cie představují 100procentní podíl
na základním kapitálu společnosti,
znějí na jméno a nejsou registrova-
né) od Fondu národního majetku

České republiky, se sídlem Praha
2, za kupní cenu ve výši maximál-
ně do 45 mil. Kč, za podmínek
uvedených v návrhu smlouvy
o prodeji zaknihovaných akcií,
která je přílohou podmínek opako-
vané obchodní veřejné soutěže

o nejvhodnější návrh na uzavření
smlouvy o prodeji akcií.

Současně zplnomocnilo Radu
města Prostějova ke stanovení kon-
krétní výše kupní ceny za akcie
s tím, že kupní cena nepřesáhne
částku 45 mil. Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 22. zasedání dne 18. 10. 2004 mimo jiné schválilo:

Příslušníky armádního sportovního oddílu parašutismu Dukla Prostějov přijali ve čtvrtek 21. října na prostějov-
ské radnici starosta města ing. Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák. Parašutistům, kteří letošní sezónu ukon-
čili se ziskem čtyř medailí na zářijovém mistrovství světa v Chorvatsku v klasických parašutistických disciplínách
poděkovali za reprezentaci ČR i Prostějova.

„Již čtyřicet let jste pýchou města,“ ocenil ing. Tesař dlouhodobě vynikající výsledky parašutistů. „Naše výko-
ny berte jako poděkování za to, že jste pomohli prosadit, abychom v Prostějově zůstali a nebyli vyřazeni jako neo-
lympijští sportovci ze systému péče o státní sportovní reprezentaci,“ uvedl šéftrenér Jiří Blaška. 

Starosta města ing. Jan Tesař a místostarostové Miroslav Pišťák a Bc. Alois Mačák se v pondělí 25. října zúčast-
nili slavnostní bohoslužby vedené kancléřem olomouckého arcibiskupství Antonínem Baslerem, kterou byla zpří-
stupněna pro širokou veřejnost školní kaple v budově prostějovského Cyrilometodějského gymnázia.

Ředitel gymnázia Jaroslav Fidrmuc při této příležitosti poděkoval městu za pomoc při rekonstrukci budovy ško-
ly, kterou Cyrilometodějské gymnázium převzalo před pěti lety.

Školní kaple je i pro veřejnost otevřena denně od 7 do 18 hodin. 
Texty a foto: -kdl-

Starosta města ocenil vynikající výsledky
prostějovských parašutistů

Školní kaple v Cyrilometodějském 
gymnáziu byla zpřístupněna veřejnosti


