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Veřejná finanční podpora 
- oblast sportu a kultury 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  poskytnutí veřejné fi-
nanční podpory z rozpočtu města Prostě-
jova  z prostředků veřejné finanční pod-
pory, nespecifikované rezervy
a z automatů:

1. ve výši 150 000 Kč Volejbalovému
klubu PVK Prostějov, Smetanova 10, na
podporu mládežnického volejbalu a beach
volejbalu (pronájmy, sportovní oděv, pre-
ventivní zdravotnické  prohlídky, sportov-
ní vybavení, cestovné, ubytování, stravné,
letní a zimní soustředění, startovné),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 31. 12. 2006,

2. ve výši 200 000 Kč Svazu vodáků
ČR, Klub 109 Prostějov, Kravařova 1,
na podporu činnosti (cestovné, startovné,
sportovní materiál, ubytování, stravné, re-
habilitace),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 30. 11. 2006,

3. ve výši 100 000 Kč Aeroklubu Jo-
sefa Františka Prostějov, Za  Leteckou
119,na podporu činnosti pro výcvik mlá-
deže od 15 let v bezmotorovém létání (ná-
kup leteckých přístrojů pro výcvik v na-
vigaci, oprava a údržba letadel a areálu,
prezentace  sportovního létání na veřej-
nosti, organizování dětských dnů a akcí
pro děti a mládež, nákup a oprava letecké
techniky, nákup  záchranného padáku,
modernizace leteckých radiostanic),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 30. 11. 2006,

4. ve výši 800 000 Kč Dělnické těloc-
vičné jednotě Prostějov, Netušilova 7,
na podporu činnosti(jízdné; stravné; uby-
tování; startovné;  výstroj; podpůrná výži-
va; rehabilitace; cestovné, stravování a
nocležné pro přespolní boxery; výchovné
a propagační materiály,  soustředění bo-
xerů, posilovací nářadí, provoz tělocvič-
ny),

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku
400 000 Kč; do 31. 5.  2006 částku 400
000 Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 31. 12. 2006,

5. ve výši 500 000 Kč Tělovýchovné
jednotě SOKOL II Prostějov, U Kali-
cha 2, na náklady 1. ligy házené mužů (li-
cenční poplatky, startovné,  dopravné,
rozhodčí, stravné, cestovní náhrady, sou-
středění,  rehabilitační služby, odměny
trenérům, smluvní vztahy, výchovné,  ho-
stování respektive přestupy hráčů, ener-
gie, materiálně- technické zabezpečení,
pronájmy, oprava a údržba sportovišť),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 31. 12. 2006,

6. ve výši 7 000 000 Kč BK Prostějov,
Za Kosteleckou ul. 51, na  činnost klubu
(sportovní vybavení, výzbroj a výstroj,
cestovné,  stravné, ubytování, rekondiční
a rehabilitační služby,  soustředění, pitný
režim, rozhodčí, výchovné, poplatky ČBF
a startovné, ceny, propagační materiál,
plakáty, tiskoviny, foto,  nájemné a pro-
nájmy, náklady na trenéry, náklady na tě-
lovýchovné  projekty a služby) a další pro-
vozní náklady spojené se  sportovní čin-
ností a chodem klubu, 

- termíny čerpání: do 30. 4. 2006 částku
3 500 000 Kč; do 31.  5. 2006 částku 3 500
000 Kč v případě postoupení do play off,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 31. 12. 2006,

7. ve výši 70 000 Kč Fotbalovému klu-
bu Prostějov 1992, Komenského 2, Pro-
stějov, na podporu činnosti (soustředění
fotbalového oddílu starších žáků, trénin-
kové a zápasové  vybavení pro žáky),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 30. 11. 2006,

8. ve výši 700 000 Kč Tělovýchovné
jednotě OP Prostějov, Kostelecká 47, na
podporu činnosti oddílů košíkové, kanois-
tiky,  lukostřelby, volejbalu, stolního teni-
su, lyžování, sportu pro  všechny (cestov-
ní náklady, startovné, vklady, soustředění,
licence, poplatky, energie, sportovní a re-
žijní materiál, běžná  údržba sportovišť,
ostatní služby, pronájmy, odměny trené-
rům),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 31. 12. 2006,

9. ve výši 200 000 Kč Tělovýchovné
jednotě Sokol Čechovice, Čechovická
55, na podporu činnosti oddílu kopané,
stolního tenisu a zápasu  (náklady na údrž-

bu fotbalového hřiště, cestovné, startov-
né,  pronájmy, energie, pohonné hmoty,
sportovní potřeby,  zdravotnický materi-
ál),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se
příspěvek použít v souladu  se sjednaným
účelem do 30. 11. 2006,

10. ve výši 100 000 Kč Sportovnímu
klubu plavání Taurus  Prostějov, Tylova
79, na podporu činnosti (pronájem bazénu,
účast na závodech, cestovné, startovné, uby-
tování, nákup  materiálu),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu  se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2006,

11. ve výši 867 000 Kč Tělocvičné jed-
notě Sokol Vrahovice, M.  Alše 820, Pro-
stějov, z toho:

- na podporu činnosti oddílu fotbalu
(dobudování a údržba  tréninkového hřiště
a areálu, pronájmy, materiální vybavení,  ce-
stovné, rozhodčí) v částce 180 000 Kč,

- na podporu činnosti oddílu gymnasti-
ky (materiální vybavení,  pronájmy) v část-
ce 10 000 Kč,

- na podporu činnosti oddílu všestran-
nosti (materiální vybavení,  pronájmy)
v částce 15 000 Kč,

- na podporu činnosti oddílu volejbalu
(materiální vybavení,  pronájmy, pořádání
turnajů, cestovné, rozhodčí) v částce 25 000
Kč,

- na úpravu a údržbu koupaliště v část-
ce 637 000 Kč,

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku
567 000 Kč; do 31. 5.  2006 částku 300 000
Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu  se sjednaným úče-
lem do 30. 11. 2006,

12. ve výši 1 300 000 Kč Tělovýchovné
jednotě POZEMSTAV  Prostějov, Krasic-
ká 6, na zabezpečení činnosti oddílů (nákup
materiálu, sportovní materiál, materiál na
opravy a údržbu,  podpůrná výživa, energie,
nájmy, cestovné, ubytování, stravné,  star-
tovné, soustředění, spoje, pojištění),

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku
1 000 000 Kč; do 31.  5. 2006 částku 300 000
Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu  se sjednaným úče-
lem do 30. 11. 2006,

13. ve výši 100 000 Kč Sportovnímu
klubu Prostějov, oddílu  orientačního bě-
hu, Sportovní 3924/1, na uspořádání závodů
v orientačním běhu: závod Středoevropské
zimní ligy 2006, závod  Českého poháru šta-
fet a Poháru Elity 2006; třídenní mezinárod-
ní  závody „Cena střední Moravy“; na celo-
roční podporu mladých  závodníků při účas-
ti na závodech v orientačním běhu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu  se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2006,

14. ve výši 69 000 Kč Jiřímu Andrýsko-
vi, bytem Prostějov, na  pořádání šesti výstav
a prezentaci výtvarných autorů v prostorách
kina Metro v Prostějově,

15. ve výši 7 000 000 Kč HK Jestřábi, Ke
Stadionu 1, Prostějov,  na činnost klubu (pro-
nájem ledové plochy, pronájem nebytových
prostor, doprava, rozhodčí, výstroj, výzbroj,
přestup a hostování hráčů „A“ teamu, za-
bezpečení chodu sekretariátu,  odměny),

- termíny poskytnutí: do 30. 4. 2006 část-
ku 3 000 000 Kč; do  30. 9. 2006 částku 4 000
000 Kč za podmínky účasti v soutěži 1.  ho-
kejové ligy v sezóně 2006/2007, 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu  se sjednaným úče-
lem do 30. 4. 2007,

16. ve výši 400 000 Kč Tenis klubu Pro-
stějov, a. s., Za  Velodromem 49a, na pod-
poru činnosti mládežnického tenisu  (proná-
jem kurtů a haly, tréninkové hodiny),

- termíny čerpání: do 31. 3. 2006 částku
200 000 Kč; do 31. 5.  2006 částku 200 000
Kč,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu  se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2006.

Valná hromada společnosti 
.A.S.A. TS Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání delegovalo  starostu města ing. Jana
Tesaře v souladu s § 84 odst. 2 písm.  g) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění, jako zástupce spo-
lečníka města Prostějova na  nejbližší valnou
hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS
Prostějov, s. r. o., se sídlem Prostějov, Jiho-
slovanská  2169/28.

Zpráva o činnosti 
městské policie za rok 2005

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  Zprávu o výsledku čin-

nosti Městské policie Prostějov za rok  2005.
(Více k činnosti městské policie v roce 2005

na straně 4  Radničních listů 1/2006)

Veřejná finanční podpora 
na revitalizaci plumlovské přehrady 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory ve výši 250 000 Kč  Mikroregi-
onu Plumlovsko na realizaci projektu
„Revitalizace  Plumlovské přehrady“,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se pou-
žít příspěvek v souladu  se sjednaným úče-
lem do 12. 12. 2006,

- příspěvek bude poskytnut za předpokla-
du získání dotace od  Olomouckého kraje
a kofinancování projektu v celkovém obje-
mu 1, 5 mil. Kč ze strany obcí mikroregionu.

Projekt prevence kriminality 
PARTNERSTVÍ 2006

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  Program prevence krimi-
nality ve městě Prostějově PARTNERSTVÍ
2006. 

(Projekt prevence kriminality ve městě
Prostějově  PARTNERSTVÍ 2006 byl před-
ložen jako žádost o státní účelovou  dotaci na
Ministerstvo vnitra ČR. Celková výše poža-
dované  dotace činí 1 755 000 Kč. Předpo-
kládaná spoluúčast města  Prostějova na fi-
nancování programu je 2 051 955 Kč. Pro-
gram  PARTNERSTVÍ 2006 tvoří celkem
sedm projektů. Konkrétně se jedná  o poříze-
ní mobilní kamery se záznamovým zaříze-
ním, rozšíření  městského kamerového dohlí-
žecího systému a jeho záznamového  zaříze-
ní, dovybavení poradenské místnosti pro
oběti domácího  násilí při Policii ČR, okres-
ním ředitelství Prostějov, letní  dětský tábor
pro děti z výchovnými problémy a ze sociál-
ně  slabších rodin, víkendové výlety pro děti
s výchovnými problémy  a ze sociálně slab-
ších rodin, projekt „Strážníkovy rady“  za-
měřený na zvýšení informovanosti a bezpeč-
nosti zejména dětí a seniorů a projekt bez-
pečné přechody. O přidělení dotace
rozhodne republikový výbor zhruba začát-
kem března 2006. -kdl-) 

Program regenerace městské 
památkové zóny v roce 2006

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  poskytnutí příspěvků na
obnovu kulturních památek v rámci  Progra-
mu regenerace městské památkové zóny
Prostějov v roce  2006 (podíl města na ob-
nově kulturních památek v „Programu  rege-
nerace MPR a MPZ ČR dle usnesení vlády
č. 209/92 na  rok 2006“) dle návrhu Komise
pro regeneraci městské  památkové zóny ze
dne 1.11. 2005. 

✔ Kulturní památka: Nová radnice,
vlastník kulturní památky:  Město Prostějov,
druh prací: oprava povrchu terasy, restauro-
vání  květinových žardiniér, částka: v rozpo-
čtu města.

✔ Kulturní památka: klášter Milosrd-
ných bratří, vlastník  kulturní památky:
Českomoravská provincie Hospitálského řá-
du sv.  Jana z Boha - Milosrdných bratří,
druh prací: rekonstrukce části  střechy sever-
ního křídla kláštera Milosrdných bratří, část-
ka: 200  tisíc korun.

✔ Kulturní památka: kostel Povýšení sv.
Kříže, vlastník  kulturní památky: Římsko-
katolická farnost Povýšení sv. Kříže  Prostě-
jov, druh prací: I. etapa opravy a konzervace
obnovených  venkovních omítek kostela,
částka: 80 tisíc korun.

✔ Kulturní památka: zámek, vlastník kul-
turní památky: Město  Prostějov, druh prací:
obnova sgrafit jižní a severní fasády,  částka:
v rozpočtu města. 

✔ Kulturní památka: Národní dům,
vlastník kulturní památky:  Město Prostějov,
druh prací: zádlažba dvora, oprava světlíků,
částka: v rozpočtu města. 

✔ Kulturní památka: sokolovna, vlastník
kulturní památky:  Tělocvičná jednota Sokol
I Prostějov, druh prací: oprava vnitřního  po-
vrchu parket v sokolovně, částka: 60 tisíc ko-
run. 

Smlouva o spolupráci 
s Dělnickou tělocvičnou jednotou

Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo  uzavření Smlouvy o spoluprá-
ci při zajištění podmínek pro  sportovní a tě-
lovýchovnou činnost DTJ Prostějov s občan-
ským  sdružením Dělnická tělocvičná jednota
Prostějov, se sídlem  Netušilova 1620/7, Pro-
stějov, podle předloženého návrhu.

Veřejná finanční podpora 
- sociální oblast 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo  poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města  Prostějova:

1. ve výši 100 000 Kč Českému teniso-
vému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, Br-
no, na zabezpečení mezinárodního turnaje 
v tenise na vozíku Wheelchair Czech Open
2006 (strava a pronájem),

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2006,

2. ve výši 400 000 Kč Občanskému
sdružení na pomoc zdravotně  postiženým
LIPKA, Tetín 1, Prostějov, z toho:

- 300 000 Kč na zajištění provozu ob-
čanského sdružení (mzdové  náklady, úhra-
da elektrické energie, spojů, nákup materiá-
lu,  úhrada služeb), 

- 100 000 Kč na zajištění provozu 
a mzdové náklady Domovinky  pro denní
pobyt seniorů,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2006,

- termín čerpání: do 30.4. 2006 v částce
200 000 Kč a do 31.  7. 2006 v částce 200 000
Kč.

Veřejná finanční podpora 
na provoz prostějovského 

azylového  centra 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory z rozpočtu města  Prostějova ve
výši 1 500 000 Kč Občanskému sdružení
sociální pomoci Prostějov, Určická 101,
Prostějov na  zajištění provozních a mzdo-
vých nákladů azylového centra,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se přís-
pěvek použít v souladu se sjednaným úče-
lem do 31. 12. 2006.

Rekonstrukce prostor 
pro dětské oddělení knihovny 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole
60 (výstavba) o 980 tisíc korun na dokonče-
ní  rekonstrukce prostor pro dětské oddělení
městské knihovny a současně se o stejnou
částku snižuje Fond rezerv a rozvoje. 

Zástavba rodinnými domky 
u nové nemocnice 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole
60 (výstavba) o 300 tisíc korun na projekto-
vou  dokumentaci zástavby u nové nemocni-
ce a současně se o stejnou  částku snižuje
Fond rezerv a rozvoje. 

Směna objektu Středního 
odborného učiliště obchodního 
za  pozemky u nové nemocnice 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo:

1. bezúplatný převod objektu občanské
vybavenosti E. Husserla 1  v Prostějově, č. p.
30 na pozemku p. č. 58 a pozemku p. č. 58 -
zast. plocha o výměře 1 865 m2, vše v k.ú.
Prostějov,  Olomouckému kraji, se sídlem
Jeremenkova 40a, Olomouc, za  následují-
cích podmínek: náklady spojené s vypraco-
váním  znaleckého posudku uhradí město
Prostějov a správní poplatek  spojený s po-
dáním návrhu na povolení vkladu vlastnic-
kého práva  do katastru nemovitostí uhradí
Olomoucký kraj,

2) bezúplatné nabytí pozemků p. č. 93/2 -
ostatní plocha  o výměře 3 040 m2 a p. č.
100/3 - ostatní plocha o výměře  7 778 m2,
oba v k. ú. Krasice, a p.č. 540 - ostatní plo-
cha  o výměře 4 073 m2, p.č. 333 - ost. plo-
cha o výměře 6 820 m2 a části pozemku p.č.
318/4 - ostatní plocha o výměře 31 029 m2

(dle GP č. 388-805/2005 ze dne 19. 10. 2005
označena jako p.č.  318/4), vše v k. ú. Če-
chovice u Prostějova, z vlastnictví  Olo-
mouckého kraje, se sídlem Jeremenkova
40a, Olomouc, do  vlastnictví města Prostě-
jova, za následujících podmínek:  náklady
spojené s vypracováním geom. plánu a zna-
leckého posudku  uhradí Olomoucký kraj
a správní poplatek spojený s podáním  návr-
hu na povolení vkladu vlastnického práva do
katastru  nemovitostí uhradí město Prostě-
jov.

Prodej části objektu 
na náměstí  T. G. Masaryka 

společnosti  Makovec 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  prodej části objektu na
nám. T. G. Masaryka 22 v Prostějově č.  p.
199 na pozemku p. č. 268 v k. ú. Prostějov

a části pozemku  p. č. 268 - zastavěná plo-
cha v k. ú. Prostějov o výměře 124 m2 (dle
zpracovaného geometrického plánu nově
označena jako p. č.  268/4 v k. ú. Prostějov)
společnosti MAKOVEC a. s., se sídlem
Prostějov, nám. T. G. Masaryka 201/23, za
následujících  podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle
znaleckého posudku, tj.  550 000 Kč,

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

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné
předkupní právo města  Prostějova k převá-
děným nemovitostem tak, že se kupující
zavazuje nabídnout převáděné nemovitosti
nebo jejich části, v případě svého úmyslu
tyto prodat nebo jinak zcizit, ke koupi  mě-
stu Prostějovu za cenu rovnající se kupní
ceně sjednané při  převodu těchto nemovi-
tostí z vlastnictví města Prostějova do
vlastnictví kupujícího; toto předkupní prá-
vo bude zrušeno  nejdříve po uplynutí 3 let
ode dne vkladu tohoto práva do  katastru ne-
movitostí,

- náklady na zpracování geometrického
plánu, znaleckého posudku  a správní po-
platek spojený s podáním návrhu na povo-
lení vkladu  práv do katastru nemovitostí
uhradí kupující. 

Výkup Kulturního 
a společenského centra 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo: 

1. výkup objektu občanské vybavenosti
č. p. 4142 (KaSC) na  pozemcích p. č. 93
a p. č. 102/1 a objektu technického vybave-
ní  bez č. p. na pozemku p. č. 83, vše v k. ú.
Prostějov, včetně  všech součástí a příslu-
šenství, ve vlastnictví Závodní  organizace
odborového svazu TOK, Oděvní podnik, se
sídlem  Prostějov, Za drahou 2, do vlastnic-
tví města Prostějova za  kupní cenu ve výši
5 000 000 Kč za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 97 % bude za-
placena do 14 dnů po  provedení vkladu
vlastnického práva dle kupní smlouvy do
katastru nemovitostí a část kupní ceny ve
výši 3 % (záruka pro  zaplacení daně
z převodu nemovitostí) bude zaplacena do
14 dnů  po předložení dokladu o zaplace-
ní daně z převodu nemovitostí  příslušné-
mu finančnímu úřadu ze strany prodávají-
cího,

- správní poplatek spojený s podáním ná-
vrhu na povolení vkladu  vlastnického prá-
va do katastru nemovitostí uhradí kupující,

2. výkup pozemků p. č. 93 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře  1 936 m2, p. č.
83 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
106 m2 a p. č. 7907/2 - ostatní plocha o vý-
měře 405 m2, vše v k. ú.  Prostějov, včetně
všech součástí a příslušenství, ve  vlastnic-
tví společnosti Kulturní a společenské cent-
rum, s. r.  o., se sídlem Prostějov, Komen-
ského 6, do vlastnictví města  Prostějova za
kupní cenu ve výši 4 000 000 Kč za násle-
dujících  podmínek:

- část kupní ceny ve výši 50 % bude za-
placena do 14 dnů po  podpisu kupní smlou-
vy, část kupní ceny ve výši 47 % bude  za-
placena do 14 dnů po provedení vkladu
vlastnického práva dle  kupní smlouvy do
katastru nemovitostí a část kupní ceny ve
výši  3 % (záruka pro zaplacení daně z pře-
vodu nemovitostí) bude  zaplacena do 
14 dnů po předložení dokladu o zaplacení
daně z převodu nemovitostí příslušnému fi-
nančnímu úřadu ze strany  prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním ná-
vrhu na povolení vkladu  vlastnického prá-
va do katastru nemovitostí uhradí kupující,

3. výkup pozemků p. č. 102/1 - zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 752 m2,
p. č. 102/2 - ostatní plocha o výměře 67 m2,
p.  č. 102/3 - ostatní plocha o výměře 696
m2 a p. č. 102/4 -  ostatní plocha o výměře
4 m2, vše v k. ú. Prostějov, včetně  všech
součástí a příslušenství, ve vlastnictví spo-
lečnosti  Oděvní podnik, a. s., se sídlem
Prostějov, Za Drahou 4239/2, do  vlastnic-
tví města Prostějova za kupní cenu ve výši
3 000 000 Kč  za následujících podmínek:

- část kupní ceny ve výši 50 % bude za-
placena do 14 dnů po  podpisu kupní smlou-
vy, část kupní ceny ve výši 47 % bude  za-
placena do 14 dnů po provedení vkladu
vlastnického práva dle  kupní smlouvy do
katastru nemovitostí a část kupní ceny ve
výši  3 % (záruka pro zaplacení daně z pře-
vodu nemovitostí) bude  zaplacena do 14
dnů po předložení dokladu o zaplacení da-
ně z převodu nemovitostí příslušnému fi-
nančnímu úřadu ze strany  prodávajícího,

- správní poplatek spojený s podáním ná-
vrhu na povolení vkladu  vlastnického prá-
va do katastru nemovitostí uhradí kupující,

- kupní smlouva bude uzavřena teprve
poté, co bude zrušeno  zástavní právo váz-
noucí na převáděných pozemcích na zajiš-
tění  pohledávky České spořitelny, a. s. 

Dále schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje  rozpočet výdajů v kapitole
50 (správa majetku města) o 12  milionů ko-
run na výkup objektu Kulturního a spole-
čenského  centra a současně se o stejnou
částku snižuje Fond  strategického rozvoje. 

(Více na straně 1)

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 33. zasedání 14. 2.  2006 mimo jiné schválilo: 


