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Možnosti odkupu akcií  
České spořitelny, a.s.

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání pověřilo Bc. Radima Cardu, 
vedoucího finančního odboru MěÚ, jedná-
ním o případném prodeji akcií České spo-
řitelny, a. s. za minimální cenu ve výši 650 
Kč za jednu akcii.

Finanční hospodaření města Prostějova 
a jím řízených organizací  

za I. pololetí roku 2006

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání vzalo na vědomí zprávu o finanč-
ním hospodaření města Prostějova a jím 
řízených organizací za I. pololetí roku 
2006.

Současně schválilo rozpočtová opatření 
za I. pololetí 2006 podléhající na základě 
usnesení Zastupitelstva města Prostějova 
(ZMP) ze dne 20. 12. 2005 dodatečnému 
schválení ZMP při pololetních rozborech 
hospodaření města Prostějova v roce 2006, 
kterými se v rámci schváleného a upra-
veného rozpočtu zvyšují celkové příjmy 
a výdaje o částku 19 083 212 Kč.

Založení obchodní společnosti 
Společenský dům Prostějov 

  Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání rozhodlo o založení obchodní 
společnosti Společenský dům Prostějov, 
s. r. o., se sídlem  Prostějov, Komenského 
4142/6 a základním kapitálem společnosti 
200 tisíc korun. 

Současně jmenovalo ing. Jana Tesa-
ře, starostu města, jednatelem obchodní 
společnosti Společenský dům Prostějov, 
s. r. o..

Dále jmenovalo tříčlennou dozorčí radu 
obchodní společnosti Společenský dům 
Prostějov, s. r. o. ve složení: ing. Miroslav 
Hanák, JUDr. Josef Augustin a Mgr. Jin-
dřich Miklas.

Schválilo Zakladatelskou listinu a Sta-
novy obchodní společnosti Společenský 
dům Prostějov, s. r. o., v předloženém zně-
ní a peněžitý vklad města Prostějova do 
obchodní společnosti Společenský dům 
Prostějov, s. r. o., ve výši 200 000 Kč.

Nový člen dozorčí rady obchodní 
společnosti MI PRO STAV 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání revokovalo část svého usnesení ze 
dne 13. června 2006 takto: v posledním 
odstavci části I., který obsahuje složení 
první dozorčí rady, se text „1. MUDr. 
Pavel Navrátil, CSc., bytem Prostějov“ 
nahrazuje textem „1. Petr Sedláček, bytem 
Prostějov“. Ostatní části usnesení zůstáva-
jí nezměněny.

Zrušení odloučeného pracoviště MŠ 
Prostějov, Smetanova ul. 24,  

v Držovicích

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo:

1. Zrušení stávajícího odloučeného pra-
coviště Mateřské školy Prostějov, Sme-
tanova ul. 24, příspěvkové organizace, 
v Držovicích, ul. Pod školou 4a ke dni  
31. 12. 2006.

2. Změnu Zřizovací listiny Mateřské 
školy Prostějov, Smetanova ul. 24, pří-
spěvkové organizace s účinností od 1. 1. 
2007 v příloze č. 1 - Vymezení majetku, 
který se příspěvkové organizaci Mateřská 

škola Prostějov, Smetanova ul. 24, předá-
vá do výpůjčky k jejímu vlastnímu hospo-
dářskému využití dle důvodové zprávy.

Veřejná finanční podpora z rozpočtu 
města na rekonstrukci kotelny  

v MŠ Držovice 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo bezúplatný převod pro-
jektové dokumentace (rekonstrukce kotel-
ny MŠ Držovice) ve výši 28 800 Kč obci 
Držovice.

Současně schválilo poskytnutí veřejné 
finanční podpory z rozpočtu města Pros-
tějov ve výši 371 200 Kč obci Držovice 
na rekonstrukci kotelny v MŠ Držovice. 
Jedná se o nenávratnou veřejnou finanční 
podporu; příjemce je oprávněn a zavazuje 
se příspěvek použít v souladu se sjedna-
ným účelem do 15. 12. 2007.

Ceny pro vítěze soutěže  
ve sběru starého papíru 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí darů pro vítě-
ze soutěže ve sběru starého papíru: 

- nejlepší škola ve sběru papíru:
1. místo digitální projektor   25 000 Kč
2. místo digitální fotoaparát   6 000 Kč
3. místo flipchard   2 500 Kč
- nejlepší žák ve sběru papíru:
1. místo horské kolo  15 000 Kč
2. místo mobilní telefon  10 000 Kč
3. místo mobilní telefon  7 500 Kč
4. místo MP3 přehrávač  2 600 Kč
5. místo repro k PC  1 700 Kč
6. místo bezdrátová myš k PC  1 200 Kč
7. – 15. místo – věcné ceny   10 000 Kč.

Výstavba 47 bytových jednotek  
v domě s pečovatelskou službou 

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 60 (výstavba) o 7 milionů korun na 
výstavbu 47 bytových jednotek v Domě 
s pečovatelskou službou v Polišenského 
ulici a současně se o stejnou částku snižuje 
Fond rezerv a rozvoje. 

Prodej pozemků na výstavbu  
garážového domu 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo prodej  částí pozemků  
p. č. 2710/12 - ost. plocha v k. ú. Prostě-
jov o výměře cca 480 m2 a p. č. 2710/1 
- ost. plocha v k. ú. Prostějov o výměře cca 
290 m2 (přesné výměry budou známy po 
vyhotovení geometrického plánu), a to za 
těchto podmínek:

- kupní cena bude v plné výši zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy, 

- kupní smlouva bude uzavřena nej-
později do 60 dnů po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí, kterým bude 
povoleno užívání garážového domu na čás-
tech pozemků p. č. 2710/12 a p. č. 2710/1, 
oba v k. ú. Prostějov; pro případ prodlení 
budoucího kupujícího s uzavřením kupní 
smlouvy bude ve smlouvě o budoucí kup-
ní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve 
výši 50 000 Kč za každý měsíc prodlení, 

- do doby uzavření kupní smlouvy bude 
užívání částí pozemků p. č. 2710/12 a p. č. 
2710/1, oba v k. ú. Prostějov,  o celkové 
výměře  770 m2 budoucím kupujícím ošet-
řeno smlouvou o budoucí kupní smlouvě,

- v termínu do 3 let ode dne podpi-
su smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
bude pravomocně zkolaudována stavba 
garážového domu na částech pozemků  
p. č. 2710/12 a p. č. 2710/1, oba v k.ú. Pro-
stějov (v případě archeologického nálezu 
a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta 
pro výstavbu přiměřeně prodloužena); pro 
případ nesplnění této podmínky ze strany 
budoucího kupujícího bude ve smlouvě 
o budoucí kupní smlouvě sjednána smluvní 
pokuta ve výši 50 000 Kč za každý měsíc 
prodlení a v případě, že stavba garážového 
domu na částech pozemků p. č. 2710/12 
a p. č. 2710/1, oba v k. ú. Prostějov, nebude 
v daném termínu vůbec zahájena, možnost 
města Prostějova odstoupit od smlouvy,

- budoucí kupující se ve smlouvě 
o budoucí kupní smlouvě zaváže, že vlast-
ním nákladem provede  přeložku podzem-
ního kabelu veřejného osvětlení, který 
prochází přes část pozemku p. č. 2710/1 
v   k. ú. Prostějov, a vlastním nákladem 
přemístí houpačky a kontejnerová mís-
ta, která se nacházejí v místě budoucího 
garážového  domu,

- náklady spojené s vypracováním geo-
metrického plánu, znaleckého posudku 
a správní poplatek  spojený s podáním 
návrhu na povolení vkladu vlastnické-
ho práva do katastru nemovitostí uhradí 

kupující, a pro uzavření kupní smlouvy 
stanovuje následující pořadí zájemců:

1. LAMPLOTA.EU s. r. o., se sídlem 
Rejskova 3081/30, Prostějov, za nabíze-
nou kupní cenu ve výši 1 050 Kč/m2, tj.  
celkem cca 808 500 Kč,

2. D + V Investing,  spol. s r. o., se síd-
lem Kostelecká 17, Prostějov, za nabíze-
nou  kupní cenu ve výši 650 Kč/m2, tj. 
celkem cca 500 500 Kč.

Výstavba okružní křižovatky  
Brněnská – Okružní 

   Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
60 (výstavba) o 7 700 000 Kč na výstavbu 
okružní křižovatky Brněnská – Okruž-
ní a současně se o stejnou částku snižuje 
Fond rezerv a rozvoje. 

Prodej pozemků na výstavbu Domu 
knihy LIBREX se zahradní galerií 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo prodej části pozemku  
p. č. 158/1 -  zast. plocha, zbořeniště v k. 
ú. Prostějov, části pozemku p. č. 153 - zast. 
plocha, zbořeniště  v k. ú. Prostějov a části 
pozemku p. č. 152/1 - zast. plocha, zboře-
niště v k. ú. Prostějov o celkové výměře 
cca 240 m2 Petru Becherovi, bytem Ostra-
va - Mariánské Hory, a to za těchto pod-
mínek: 

- kupní cena bude stanovena ve výši  
3 000 Kč/m2, tj. celkem cca 720 000 Kč,  
a bude zaplacena  před podpisem kupní 
smlouvy,

- v termínu do tří let od podpisu kupní 
smlouvy bude pravomocně zkolaudována 
novostavba objektu Domu knihy LIBREX 
se zahradní galerií na převáděných pozem-
cích (v případě archeologického nálezu 
a nutnosti provedení výzkumu bude lhůta 
pro výstavbu prodloužena); vzhled bude 
konzultován a odsouhlasen odborem kon-
cepce a rozvoje MěÚ, příp. jiným přísluš-
ným odborem MěÚ v Prostějově (záměr 
musí být v souladu s konceptem Regu-
lačního plánu centra města); pro případ 
nesplnění kterékoliv z uvedených podmí-
nek bude stanovena smluvní pokuta ve 
výši 100 000 Kč za každý měsíc prodlení 
a možnost města Prostějova odstoupit od 
smlouvy,

- nově navrhovaná stavba na převádě-
ných pozemcích musí v maximální míře 
respektovat historický charakter sídla, 
musí tvarem, měřítkem, členěním, materi-
álem a barvou odpovídat charakteru okolní 
zástavby; při nesplnění kterékoliv z uve-
dených podmínek bude stanovena smluvní 
pokuta ve výši 100 000 Kč v každém jed-
notlivém případě,

- bude zřízeno věcné předkupní právo 
města Prostějova k převáděným pozem-
kům tak, že se kupující zaváže nabíd-
nout převáděné pozemky v případě svého 
úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit ke 
koupi městu Prostějovu za cenu rovnající 
se kupní ceně sjednané při převodu těchto 
pozemků z vlastnictví města Prostějova 
do vlastnictví kupujícího; předkupní prá-
vo bude zrušeno po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí, kterým bude 
povoleno užívání novostavby objektu 
Domu knihy LIBREX se zahradní galerií 
na převáděných pozemcích,

- náklady spojené s vypracováním geo-
metrického plánu a vkladem práv do kata-
stru nemovitostí uhradí kupující,

Současně schválilo prodej části pozem-
ku p. č. 154  v k. ú. Prostějov o výměře 
cca 280 m2 (přesná výměra bude známa po 
zpracování GP) Petru Becherovi, bytem 
Ostrava - Mariánské Hory, na výstavbu 
Domu knihy LIBREX za kupní cenu ve 

výši 500 Kč/m2, tj. celkem cca 140 000 
Kč. 

Prodej pozemků v Krasicích  
na výstavbu multifunkčního  
lázeňského areálu s hotelem  

a kongresovým centrem
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo prodej pozemků p. č. 101 
- orná půda o výměře 3 594 m2, p. č. 102 
- orná půda o výměře 1 995 m2 a p. č. 103 
- orná půda o výměře 5 273 m2, vše v k. ú. 
Krasice, společnosti REMOSTAV a. s., se 
sídlem Přemyslovka 4, Prostějov, a to za 
následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle 
znaleckého posudku (cena obvyklá) 350 
Kč/m2, t.j. celkem 3 801 700 Kč,

- kupní cena bude v celé výši zaplacena 
před podpisem kupní smlouvy,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, 
že v termínu do pěti let od podpisu kupní 
smlouvy bude pravomocně zkolaudována 
stavba multifunkčního lázeňského areá-
lu s hotelem a kongresovým centrem na 
převáděných pozemcích; pro případ pro-
dlení kupujícího se splněním uvedeného 
závazku bude v kupní smlouvě stanovena 
smluvní pokuta ve výši 200 000 Kč za 
každý měsíc prodlení a možnost města 
Prostějova odstoupit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným pozemkům tak, že se kupující 
zaváže nabídnout převáděné pozemky 
nebo jejich části v případě svého úmys-
lu tyto prodat nebo jinak zcizit ke koupi 
městu Prostějovu za kupní cenu rovnající 
se kupní ceně sjednané při převodu těchto 
pozemků z vlastnictví města Prostějova do 
vlastnictví kupujícího; předkupní právo 
bude zrušeno po nabytí právní moci kolau-
dačního rozhodnutí, kterým bude povoleno 
užívání stavby multifunkčního lázeňského 
areálu s hotelem a kongresovým centrem 
na převáděných pozemcích,

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, že 
převezme plnění závazku města Prostějo-
va zaplatit původním vlastníkům pozemků 
p. č. 102 a p. č. 103, oba v k.ú. Krasice, 
finanční vyrovnání dle ujednání uvedené-
ho v kupní smlouvě ze dne 25. 10. 2004,

- náklady na zpracování znalecké-
ho posudku a správní poplatek spojený 
s podáním návrhu na povolení vkladu práv 
do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Prodej pozemků v průmyslové zóně 
společnosti  DULWICH TRADE  

na výrobní a skladový areál 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo prodej částí pozemků  
p. č. 7357/1 - orná půda o výměře cca  
2 200 m2, p. č. 7358 - orná půda o výmě-
ře cca 15 900 m2 a p. č. 7356 - orná půda 
o výměře cca 12 750 m2 (přesné výměry 
budou známy po vyhotovení geometric-
kého plánu), vše v k. ú. Prostějov, spol. 
DULWICH TRADE a. s., se sídlem Brno, 
Mlýnská 326/13, a to za těchto podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle 
znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. ve 
výši 340 Kč/m2, tj. celkem cca 10 489 000 
Kč,

- kupní cena bude v plné výši uhrazena 
před podpisem kupní smlouvy, 

- kupující se v kupní smlouvě zaváže, 
že v termínu do 3 let ode dne vkladu práv 
dle kupní smlouvy do katastru nemovitos-
tí bude pravomocně zkolaudována stavba 
sídla společnosti DULWICH TRADE  
a. s., spojeného s výrobním a skladovým 
areálem, na převáděných částech pozemků 
p. č. 7357/1, p. č. 7358 a p. č. 7356, vše 
v k. ú. Prostějov (v případě archeologické-
ho nálezu a nutnosti provedení výzkumu 
bude lhůta pro výstavbu prodloužena); pro 
případ prodlení kupujícího se splněním 
uvedeného závazku bude v kupní smlouvě 
sjednána smluvní pokuta ve výši 300 000 
Kč za každý měsíc prodlení a v případě, 
že stavba nebude v daném termínu vůbec 
zahájena, právo města Prostějova odstou-
pit od smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné 
předkupní právo města Prostějova k pře-
váděným pozemkům tak, že se kupují-
cí zaváže nabídnout je v případě svého 
úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit 
ke koupi městu Prostějovu za cenu rov-
nající se kupní ceně sjednané při převodu 
těchto pozemků z vlastnictví města Pro-
stějova do vlastnictví kupujícího; před-
kupní právo bude zrušeno nejdříve po 
nabytí právní moci kolaudačního rozhod-
nutí, kterým bude povoleno užívání sídla 
spol. DULWICH TRADE a. s., spojeného 
s výrobním a skladovým areálem, na pře-
váděných pozemcích, 

- náklady spojené s vypracováním 
geom. plánu, znaleckého posudku a správ-
ní poplatek spojený s podáním návrhu na 
povolení vkladu práv do katastru nemovi-
tostí uhradí kupující.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 
38. zasedání dne 19. 9. 2006 mimo jiné schválilo: 

Okružní křižovatka Kostelecká 
Rada města Prostějova po projednání 

schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 780 tisíc korun na okruž-
ní křižovatku Kostelecká a současně se 
o stejnou částku snižuje rezerva Rady 
města Prostějova pro rozpočtová opatře-
ní. 

Posouzení tepelného hospodářství 
města Prostějova 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 62 
(koncepce a rozvoj) o 171 360 korun na 
rozšíření studie „Posouzení tepelného hos-
podářství města Prostějova“ a současně se 
o stejnou částku snižuje rozpočet výdajů 
v kapitole 62 na studie, záměry, plány 
a dokumentace pro územní řízení. 

Projekt metropolitní sítě v Prostějově
Rada města Prostějova po projednání 

schválila pilotní projekt zavádění interne-
tu pro všechny v Prostějově.

Rada města 
Prostějova na 

své 110. schůzi 
dne 18. 9. 2006 

mimo jiné 
projednala: 

Rada města 
Prostějova na 

své 111. schůzi 
dne 19. 9. 2006 

mimo jiné 
projednala: 

Prodloužení smluv o výpůjčce  
velodromu Českému Občanskému 

Klubu Cyklistů Prostějov 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila prodloužení platnosti smluv 
o výpůjčce nemovitostí uzavřených s Čes-
kým Občanským klubem Cyklistů Pro-
stějov, sdružení, se sídlem Úprkova 16, 
Prostějov, a to:

- smlouvy o výpůjčce ze dne 19. 5. 2003 
na bezplatné užívání stavby velodromu 
umístěné na pozemku p. č. 5999/4 v k. ú. 
Prostějov,  za účelem provozování spor-
tovní cyklistiky,

- smlouvy o výpůjčce ze dne 21. 12. 
2005 na bezplatné užívání budovy na 
pozemku p. č. 5997, pozemků  p. č. 5997 
o výměře 1 135 m2, p. č. 5999/3 o výměře 
5 872 m2 , p. č. 5999/4 o výměře 2 112   
m2  a p. č. 5999/5 o výměře  2 520 m2, 
vše k. ú. Prostějov, za účelem provozová-
ní sportovní cyklistiky, na dobu určitou do 
31. 12. 2025.

Vytěžování 

nákladních 

vozidel, návěsů, 

přívěsů nad 6,5 t 

(Tatra, Man...)

Zajímavá  

a dlouhodobá práce 

po celé Moravě.

Tel.: 776 638 977, 

p. Staněk


