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Zastupitelstvo města Prostějova na svém 21. zasedání dne 21. 9. 2004 mimo jiné projednalo:

Vstup strategického partnera 
do obchodní společnosti 

Technické služby Prostějov, s. r. o.

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
jako příslušný orgán jediného společníka při vý-
konu působnosti valné hromady obchodní společ-
nosti Technické služby Prostějov, s. r. o., se síd-
lem Jihoslovanská 2169/28, rozhodlo:

1) o rozdělení obchodního podílu jediného
společníka města Prostějova ve výši 100 procent
na obchodní společnosti odpovídající vkladu ve
výši 44 456 000 Kč do základního kapitálu spo-
lečnosti, a to na:

- část ve výši 51 procent na společnosti odpo-
vídající vkladu ve výši 22 673 000 Kč do základ-
ního kapitálu společnosti,

- část ve výši 49 procent na společnosti odpo-
vídající vkladu ve výši 21 783 000 Kč do základ-
ního kapitálu společnosti, převodem nového sa-
mostatného podílu ve výši 49 procent,

2) o převodu části obchodního podílu ve výši
49 procent na společnosti odpovídající vkladu ve
výši 21 783 000 Kč do základního kapitálu spo-
lečnosti z jediného společníka města Prostějova
na nabyvatele - obchodní společnost s obchodní
firmou A.S.A., spol. s r. o., se sídlem Praha 8 -
Ďáblice.

Pořízení III. změny územního 
plánu sídelního útvaru Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo pořízení III. změny územního plánu sí-
delního útvaru Prostějov ve smyslu ust. § 13 
a § 17 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.

Aktualizace programu
regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo aktualizaci programu regenerace měst-
ské památkové zóny Prostějov na léta 2005-2008.

Obecně závazná vyhláška města Prostějova,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a vymezují se prostory pro
volné pobíhání psů na území města Prostějova

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
vydalo Obecně závaznou vyhlášku, kterou se sta-
noví pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství a vymezují se prostory pro volné pobí-
hání psů na území města Prostějova dle předlože-
ného návrhu a schválených pozměňujících
návrhů.

Zrušení členství ve sdružení 
pro nakládání s odpady HANÁ

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo:

1) že město Prostějov nezaplatí příspěvek za
členství v HANÁ - sdružení pro nakládání s od-
pady za rok 2005,

2) ukončení činnosti města Prostějova ve sdru-
žení HANÁ - sdružení pro nakládání s odpady
a současně zrušení členství města Prostějova ve
sdružení HANÁ- sdružení pro nakládání s odpady.

Přeložka VTL Za velodromem

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo uzavření Smlouvy o provedení a úhradě
přeložky plynárenského rozvodného zařízení me-
zi JMP, a. s., Brno a městem Prostějov a součas-
ně pověřilo ing. Jana Tesaře, starostu města, po-
depsat výše uvedenou smlouvu.

Poskytnutí půjček z Fondu
rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje
bydlení“ ve výši 75 000 Kč žadateli ing. Stanisla-
vu Konečnému, Prostějov, na obnovu střechy 
(55 000 Kč) a na obnovu fasády včetně oplecho-
vání (20 000 Kč).

Místní referendum Držovice

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
rozhodlo o vyhlášení místního referenda k otázce
navržené přípravným výborem v tomto znění:
„Souhlasíte s oddělením části Držovice od Pro-
stějova a se vznikem samostatné obce Držovice
s územním vymezením k. ú. Držovice na Mora-
vě?“ s termínem konání dne 10. 12. 2004.

Finanční hospodaření města 
Prostějova a jím řízených 

organizací za I. pololetí 2004

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
vzalo na vědomí zprávu o finančním hospodaření
města Prostějova a jím řízených organizací za 
I. pololetí roku 2004.

Současně schválilo rozpočtová opatření za 
I. pololetí 2004 podléhající na základě usnesení
Zastupitelstva města Prostějova ze dne 16. 12.
2003 dodatečnému schválení Zastupitelstvem
města Prostějova při pololetních rozborech hos-
podaření města Prostějova v roce 2004, kterými
se v rámci schváleného a upraveného rozpočtu

zvyšují celkové příjmy a výdaje o částku 176 379
124 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodové zprávě.

Prominutí odvodu prostředků poskyt-
nutých z rozpočtu města Prostějova

v roce 2004

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
rozhodlo prominout odvod prostředků poskytnu-
tých z rozpočtu města Prostějova v roce 2004 ja-
ko veřejná finanční podpora, stanovený plateb-
ním výměrem vydaným finančním odborem
Městského úřadu v Prostějově za porušení rozpo-
čtové kázně v důsledku nedodržení termínu vyú-
čtování poskytnutých prostředků veřejné finanční
podpory dle smluvního ujednání, Střednímu od-
bornému učilišti obchodnímu Prostějov, nám. E.
Husserla 1, ve výši 25 000 Kč.

Veřejná finanční podpora 
- BK Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Prostějova ve výši 3 000 000 Kč
BK Prostějov, Za Kosteleckou ul. 51,

- veřejná finanční podpora bude použita na čin-
nost klubu (nájmy tělocvičen, dopravu, rozhodčí,
startovné, poplatky ČBF, soustředění, ubytování,
turnaje, zdravotní materiál, rehabilitace a regene-
race, fitness produkty, výchovné, hostování, zpra-
cování a tisk materiálů na zápasy, materiální vy-
bavení - dresy, sportovní obuv, náklady na trené-
ry),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční
podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.
2004.

Veřejná finanční podpora 
- DTJ Prostějov, oddíl boxu

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Prostějova ve výši 350 000 Kč
Dělnické tělocvičné jednotě Prostějov, Netušilo-
va ulice 7,

- veřejná finanční podpora bude použita na ce-
stovné, stravování, nocležné pro přespolní boxe-
ry, rehabilitace, podpůrnou výživu pro sportovce,
tréninkové oblečení a obuv, šatní skříňky, nákla-
dy na trenéry,

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční
podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.
2004.

Veřejná finanční podpora 
- HK Jestřábi Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Prostějova ve výši 3 500 000 Kč
HK Jestřábi Prostějov, o. s., Ke Stadionu 1,

- veřejná finanční podpora bude použita na čin-
nost klubu (na pronájem ledové plochy, pronájem
nebytových prostor v areálu víceúčelové haly,
úplatný převod mládeže a soutěží, na dopravu,
rozhodčí při mistrovských a přátelských utkáních,
výzbroj a výstroj, přestupy a hostování, náklady
na trenéry),

- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční
podporu,

- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek
použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12.
2004.

Veřejná finanční podpora 
- Římskokatolická farnost

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Prostějova Římskokatolické far-
nosti sv. Petra a Pavla, Lidická 1a, ve výši 150 000
Kč na odvod dešťových vod, sanace vlhkosti ob-
vodového zdiva kostela, sanační omítky a siliká-
tové nátěry opravených částí,

- jedná se o nenávratnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek

v souladu se sjednaným účelem použít do 30. 4.
2005.

Veřejná finanční podpora
- TJ Sokol

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Prostějova Tělocvičné jednotě
Sokol I. Prostějov, Skálovo nám. č. 4, ve výši 
300 000 Kč na opravu fasády prostějovské soko-
lovny na Skálově náměstí,

- jedná se o nenávratnou finanční podporu,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek

v souladu se sjednaným účelem použít do 30. 11.
2004.

Příprava sektoru G
průmyslové zóny

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje
rozpočet výdajů v kapitole 60 (výstavba) 
o 2 400 000 korun na přípravu sektoru G průmy-
slové zóny pro výstavbu nového závodu společ-
nosti Mubea a současně se o stejnou částku sni-
žuje fond rezerv a rozvoje.

Oprava poškozených hrobů

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání

schválilo rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje
rozpočet výdajů v kapitole 90 (komunální služby)
o 30 500 korun na opravu poškozených hrobů na
hřbitově v Brněnské ulici a současně se o stejnou
částku snižuje fond městských hřbitovů.

Poskytnutí příspěvku 
na čerpadla pro SDH

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěv-
ku dle ustanovení § 269, odst. 2, zákona 
č. 513/1991 Sb., na pořízení dvou plovoucích čer-
padel pro Sbor dobrovolných hasičů na území
města Prostějova.

Současně schválilo rozpočtové opatření, kte-
rým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 10 o 50
tisíc korun a současně se o stejnou částku snižuje
fond rezerv a rozvoje.

Schválení směny nemovitostí 
v k. ú. Prostějov - Lidl 
Česká republika v. o. s.

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo směnu budov na pozemcích p. č.
7408/1, p. č. 7412/5, p. č. 7412/4, p.č. 7414/3, p.
č. 7405/4, p. č. 7408/3, p. č. 7414/4 a p. č. 7464/5,
pozemků p. č. 7412/22 - ost. plocha o výměře
3552 m2 (vzniklý sloučením částí pozemků p. č.
7412/1 a p. č. 7414/5 v k. ú. Prostějov), p. č.
7412/23 - ost. plocha o výměře 2 665 m2 (vznik-
lý z části pozemku p. č. 7412/1 v k. ú. Prostějov),
p. č. 7412/10 - ost. plocha o výměře 986 m2, p. č.
7408/1- zast. plocha o výměře 1 392 m2, p. č.
7412/5 - zast. plocha o výměře 1 018 m2, p. č.
7412/4 - zast. plocha o výměře 774 m2, p. č.
7414/3 - zast. plocha o výměře 132 m2, p. č.
7405/4 - zast. plocha o výměře 270 m2, p. č.
7408/3 - zast. plocha o výměře 344 m2, p. č.
7414/4 - zast. plocha o výměře 15 m2, p. č. 7464/5
- zast. plocha o výměře 112 m2, vše v k. ú. Pro-
stějov ve vlastnictví společnosti Lidl Česká re-
publika v. o. s., se sídlem Praha 5, (nyní ve vlast-
nictví jiných subjektů) za objekt bydlení čp. 2169
na poz emku p. č. 3950/1, budovy na pozemcích
p. č. 3950/2, p. č. 3950/3, p. č. 3951, p. č. 3950/4,
p. č. 3950/5 a p. č. 3950/7 a pozemky p. č. 3950/1
- zast. plocha o výměře 729 m2, p. č. 3950/2 - zast.
plocha o výměře 123 m2, p. č. 3950/3 - zast. plo-
cha o výměře 510 m2, p. č. 3951 - zast. plocha
o výměře 76 m2, p. č. 3950/4 - zast. plocha o vý-
měře 659 m2, p. č. 3950/5 - zast. plocha o výmě-
ře 153 m2, p. č. 3950/7 - zast. plocha o výměře 
5 493 m2 a p. č. 3952 - ost. plocha, manipulační
plocha o výměře 527 m2, vše v k. ú. Prostějov ve
vlastnictví města Prostějova, za účelem výstavby
maloobchodní jednopodlažní prodejny Lidl za
následujících podmínek:

- směna bude uskutečněna s finančním doplat-
kem ve prospěch společnosti Technické služby
Prostějov, s. r. o., ve výši 4 922 000 Kč (z toho
částka 3 922 000 Kč představuje náklady na sta-
vební úpravy areálu „Vitana“ pro budoucí provoz
Technických služeb Prostějov, s. r. o., a částka 
1 000 000 Kč představuje náklady spojené s pře-
stěhováním TSP, s. r. o.), který bude uhrazen do
20 dnů ode dne oznámení o podání návrhu na
vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí
dle předmětné směnné smlouvy spol. L idl Česká
republika v. o. s. (pod sankcí smluvní pokuty ve
výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní
den prodlení a možnosti města Prostějova od
smlouvy odstoupit),

- stavební úpravy areálu „Vitana“ pro provoz
Technických služeb Prostějov, s. r. o., provede
společnost Technické služby Prostějov, s. r. o.,

- veškeré náklady spojené s vypracováním ge-
ometrických plánů, znaleckých posudků a správ-
ní poplatek spojený s podáním návrhu na povole-
ní vkladu vlastnických práv dle směnné smlouvy
do katastru nemovitostí uhradí Lidl Česká repub-
lika v. o. s.,

- daň z převodu nemovitostí uhradí Lidl Česká
republika v. o. s. (pod sankcí smluvní pokuty ve
výši 1 000 000 Kč a možnosti města Prostějova od
smlouvy odstoupit),

- od podpisu směnné smlouvy do provedení
vkladu vlastnických práv dle směnné smlouvy do
katastru nemovitostí nepřevedou smluvní strany
převáděné nemovitosti nebo jejich část na třetí
osobu, nevloží tyto nemovitosti nebo jejich část
do jiné společnosti, ani je nezatíží zástavním prá-
vem, věcným břemenem či jiným věcným prá-
vem ve prospěch třetí osoby (pod sankcí smluvní
pokuty ve výši 5 000 000 Kč a možnosti od
smlouvy odstoupit),

- převáděné nemovitosti si smluvní strany pře-
dají nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti
směnné smlouvy (město Prostějov zahájí staveb-
ní úpravy areálu „Vitana“, nájemné z nájemních
vztahů uvedených níže bude ode dne podání ná-
vrhu na vklad hrazeno ve prospěch spol. Lidl Čes-
ká republika v. o. s.),

- do podpisu směnné smlouvy budou vzájem-
né vztahy ošetřeny smlouvou o budoucí směnné
smlouvě (návrh znění uveden v příloze), přičemž
směnná smlouva bude podepsána po splnění ná-
sledujících podmínek:

A) vlastníkem převáděné části areálu „Vitana“
bude Lidl Česká republika v. o. s. a uvedené ne-
movitosti nebudou zatíženy žádnými dluhy, věc-
nými břemeny, zástavními právy, nájemními prá-
vy ani jinými právními povinnostmi, vyjma ná-
sledujících věcných břemen:

- věcné břemeno spočívající v právu chůze
a jízdy na pozemcích p. č. 7412/10 a p. č. 7412/22
v k. ú. Prostějov ve prospěch pozemků p. č.
7412/1, p. č. 7412/20, p. č. 7412/21, p. č. 7412/24,
p. č. 7464/8 a budov na p. č. 7405/1, na p. č.
7405/2, čp. 3142 na p. č. 7405/3, na p. č.7407, na
p. č. 7412/14, na p. č. 7412/17 a na p. č. 7464/9,
vše v k. ú.Prostějov,

- věcné břemeno spočívající v právu umístit
a užívat inženýrské sítě na p. č. 7412/22 v k. ú.
Prostějov ve prospěch budov na p. č. 7405/1, na
p. č. 7405/2, č.p. 3142 na p.č. 7405/3, na p. č.

7407, na p. č. 7412/14, na p. č. 7412/17 a na p. č.
7464/9, na p. č. 7464/15 a na p. č. 7464/26, vše
v k. ú. Prostějov,

- věcné břemeno spočívající v právu umístit
a užívat kanalizaci na pozemcích p. č. 7412/4, p.
č. 7412/5 a p. č. 7412/23 v k. ú. Prostějov ve pro-
spěch budov na p. č. 7405/1, na p. č. 7407, na p.
č. 7412/14, na p. č. 7412/17, na p. č. 7464/9, na p.
č. 7464/15 a na p. č. 7464/26, vše v k. ú. Prostě-
jov,

B) na pozemcích p. č. 7412/1 a p. č. 7464/8 
v k. ú. Prostějov bude zřízeno věcné břemeno
chůze a jízdy ve prospěch budovy na p. č. 7464/5
a pozemku p. č. 7464/5 v k. ú. Prostějov, na po-
zemku p. č. 7405/3 v k. ú. Prostějov bude zřízeno
věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch budovy
na p. č. 7405/4 a pozemku p. č. 7405/4 v k. ú. Pro-
stějov, a na pozemcích p. č. 7412/1, p. č. 7412/20,
p. č. 7412/21, p. č. 7412/24, p. č. 7405/3 a p. č.
7464/8 v k. ú. Prostějov bude zřízeno věcné bře-
meno umístění a užívání inženýrských sítí ve pro-
spěch budov na p. č. 7405/4, na p. č. 7408/1, na p.
č. 7408/3, na p. č. 7412/4, na p. č. 7412/5, na 
p. č. 7414/3, na p. č. 7414/4 a na p. č. 7464/5 a po-
zemků p. č. 7405/4, p. č. 7408/1, p. č. 7408/3, p.
č. 7412/4, p. č. 7412/5, p. č. 7414/3, p. č. 7414/4
a p. č. 7464/5, vše v k. ú. Prostějov,

C) z nemovitostí ve vlastnictví města Prostějo-
va budou odstraněna veškerá práva třetích osob,
zejména věcná břemena, zástavní a předkupní
práva a užívací práva založená na základě nájem-
ních smluv vyjma nájemního vztahu založeného
dle nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Pro-
stějovem a společností Technické služby Prostě-
jov, s. r. o., dne 7. 11. 2000 s tím, že nájemní
smlouva ze dne 7. 11. 2000 bude před podpisem
směnné smlouvy ukončena v části týkající se
směňovaných nemovitostí dohodou nebo výpo-
věd í s termínem skončení nájemního vztahu po
podpisu směnné smlouvy, a nájemního vztahu za-
loženého na základě rozhodnutí o přidělení bytu
ze dne 24. 10. 1989 Václavu Ustrnulovi, bytem
Újezd 19, Prostějov (bytová jednotka 2,5+1, I. ka-
tegorie o výměře 98,85 m2 v objektu Újezd 19),

D) bude vydáno pravomocné územní rozhod-
nutí k umístění maloobchodní jednopodlažní pro-
dejny potravin Lidl.

Výkup pozemků v k. ú. Krasice 
pro městský park

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo v souvislosti s akcí „Výstavba městské-
ho parku“:

1) výkup pozemku p. č. 101 - orná půda o vý-
měře 3 594 m2 v k.ú. Krasice od podílových spo-
luvlastníků tohoto pozemku za kupní cenu ve vý-
ši 300 Kč/m2, tj. celkem 1 078 200 Kč,

2) výkup pozemků p. č. 102 - orná půda o vý-
měře 1 995 m2 a p. č. 103 - orná půda o výměře 
5 273 m2, oba v k. ú. Krasice od podílových spo-
luvlastníků těchto pozemků za kupní cenu ve vý-
ši 300 Kč/m2, tj. celkem 2 180 400 Kč.

Výkup pozemků v k. ú. Krasice 
pro rondel v ul. J. Lady

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo v souvislosti s akcí „Příprava území se-
verní obslužná komunikace - rondel J. Lady“ vý-
kup pozemků p. č. 110/17 - ost. plocha o výměře
178 m2 a p. č. 111 - ost. plocha o výměře 308 m2,
oba v k. ú. Krasice od podílových spoluvlastníků
těchto pozemků za kupní cenu 500 Kč/m2, tj. cel-
kem 243 000 Kč.

Schválení prodeje objektu 
Plumlovská 19a

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo prodej objektu bydlení č. p. 922 (Plum-
lovská 19a v Prostějově) na pozemku p. č. 1506
a pozemků p. č. 1506 - zastavěná plocha o výmě-
ře 403 m2 a p. č. 1507 - zahrada o výměře 611 m2,
vše v k. ú. Prostějov, za následujících podmínek:

- do tří let od podpisu kupní smlouvy bude ob-
jekt č. p. 922 na pozemku p. č. 1506 v k. ú. Pro-
stějov zrekonstruován (včetně pravomocného ko-
laudačního rozhodnutí) nebo provedena do dvou
let od podpisu kupní smlouvy jeho demolice a do
pěti let od podpisu kupní smlouvy vystavěn nový
objekt na pozemku p. č. 1506 v k. ú. Prostějov
s odsunem stavební čáry (včetně pravomocného
kolaudačního rozhodnutí); pro případ nesplnění
kterékoliv podmínky se stanovuje smluvní poku-
ta ve výši 20 000 Kč za každý i započatý kalen-
dářní měsíc prodlení s rekonstrukcí objektu nebo
jeho demolicí nebo výstavbou nového objektu
a možnost prodávajícího od kupní smlouvy od-
stoupit,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné před-
kupní právo města Prostějova k převáděným ne-
movitostem do doby rekonstrukce objektu (včet-
ně pravomocného kolaudačního rozhodnutí) ne-
bo do doby výstavby nového objektu (včetně
pravomocného kolaudačního rozhodnutí) na po-
zemku p. č. 1506 v k. ú. Prostějov,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí
uhradí kupující, 

- pro uzavření kupní smlouvy stanovuje násle-
dující pořadí zájemců:

1. Ing. Jindřich Hlaváč, bytem Plumlov, za na-
bídnutou kupní cenu ve výši 810 000 Kč, splatnou
při podpisu kupní smlouvy,

2. Jaromír Baron, bytem Suchdol, část Jednov,
a Václav Vondra, bytem Plumlov, část Hamry,
každý id. 1/2 nemovitostí, za nabídnutou kupní
cenu ve výši 780 000 Kč, splatnou při podpisu
kupní smlouvy,

3. Michal Bernatík, bytem Prostějov, za nabíd-
nutou kupní cenu ve výši 650 000 Kč, splatnou při
podpisu kupní smlouvy.

Schválení prodeje nemovitostí 
v Tylově ulici

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo prodej objektu technické vybavenosti
na pozemku p. č. 2772/41 v k. ú. Prostějov a po-
zemku p. č. 2772/41 v k. ú. Prostějov o výměře 99
m2, v ulici Tylova, Miroslavu Nadymáčkovi, by-
tem Prostějov, za kupní cenu dle znaleckého po-
sudku, tj. 222 100 Kč s tím, že kupní cena bude
v celé výši zaplacena před podpisem kupní
smlouvy a správní poplatek spojený s podáním
návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí uhradí žadatel. V kupní
smlouvě bude zřízeno předkupní právo k převá-
děným nemovitostem jako právo věcné na dobu
neurčitou tak, že se kupující zavazuje nabídnout
je v případě svéh o úmyslu tyto prodat nebo jinak
zcizit městu Prostějovu.

Schválení prodeje pozemku v průmyslo-
vé zóně - sektor B - společnosti SPEDI-

TION FEICO

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo prodej pozemku p.č. 343 (PK) o výmě-
ře 19 983 m2 v k.ú. Kralice na Hané, společnosti
SPEDITION FEICO, spol. s r.o., se sídlem Pro-
stějov, Kojetínská 1, za účelem výstavby nového
sídla společnosti, za následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši 450 Kč/m2

za část předmětného pozemku o výměře 16 963
m2 a ve výši 250 Kč/m2 za část předmětného po-
zemku o výměře 3 020 m2, tj. celkem 8 388 350
Kč; kupní cena bude v plné výši uhrazena před
podpisem kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné před-
kupní právo města Prostějova k převáděnému po-
zemku, a to na dobu určitou do nabytí právní mo-
ci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povole-
no užívání všech částí nového sídla společnosti na
převáděném pozemku tak, že se kupující zavazu-
je nabídnout jej v případě svého úmyslu pozemek
prodat nebo jinak zcizit prodávajícímu za cenu
rovnající se kupní ceně sjednané při převodu po-
zemku z vlastnictví města Prostějova do vlastnic-
tví společnosti SPEDITION FEICO, spol. s r.o.,

- kupující bude povinen provést výstavbu no-
vého sídla společnosti na převáděném pozemku
včetně pravomocného kolaudačního rozhodnutí
nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy;
pro případ nedodržení této podmínky bude v kup-
ní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 
200 000 Kč za každý měsíc prodlení a v případě,
že výstavba objektu nebude v daném termínu vů-
bec zahájena, možnost prodávajícího od kupní
smlouvy odstoupit,

- správní poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí
uhradí kupující.

PENAM, spol. s r. o. 
- dohoda o narovnání

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo uzavření dohody se společností PE-
NAM, spol. s r. o., se sídlem Brno, dle předlože-
ného návrhu o úhradě smluvní pokuty ve výši 
4 miliony Kč z kupní smlouvy uzavřené mezi
městem Prostějovem a společností Prostějovská
pekárna, s. r. o., dne 8. 9. 1998.

Bezúplatné nabytí nemovitostí od ČR

Zastupitelstvu města Prostějova po projednání
schválilo bezúplatné nabytí následujících nemo-
vitostí:

- bytového domu č. p. 4163 (Belgická 2 v Pro-
stějově) na pozemku p. č. 6082/7 v k. ú. Prostě-
jov,

- bytového domu č. p. 4164 (Belgická 4 v Pro-
stějově) na pozemku p. č. 6082/12 v k. ú. Prostě-
jov,

- bytového domu č. p. 4300 (Studentská 8
v Prostějově) na pozemku p. č. 3453/12 v k. ú.
Prostějov,

- bytového domu č. p. 4301 (Studentská 10
v Prostějově) na pozemku p. č. 3453/11 v k. ú.
Prostějov,

- pozemku p. č. 6082/7 - zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 274 m2 v k. ú. Prostějov,

- pozemku p. č. 6082/12 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 280 m2 v k. ú. Prostějov,

- pozemku p. č. 3453/11 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 569 m2 v k. ú. Prostějov,

- pozemku p. č. 3453/12 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 570 m2 v k. ú. Prostějov,

- pozemku p. č. 3453/9 - ostatní plocha o vý-
měře 4 056 m2 v k. ú. Prostějov,

- pozemku p. č. 3453/10 - ostatní plocha o vý-
měře 1 488 m2 v k. ú. Prostějov,

včetně všech součástí a příslušenství, z vlast-
nictví České republiky, s příslušností hospodaře-
ní s majetkem státu pro Správu vojenského byto-
vého fondu, se sídlem Praha 6, do vlastnictví měs-
ta Prostějova darovací smlouvou dle zákona 
č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřeb-
ného vojenského majetku a majetku, s nímž je pří-
slušné hospodařit ministerstvo vnitra, z vlastnic-
tví České republiky na územní samosprávné cel-
ky, v platném znění. Správní poplatek spojený
s podáním návrhu na povolení vkladu vl astnic-
kého práva do katastru nemovitostí uhradí město
Prostějov.

Prominutí splátky 
půjčky obci 
Hrdibořice

Zastupitelstvo města Prostějova po projednání
schválilo prominutí poslední splátky půjčky obci
Hrdibořice ve výši 50 000 Kč.


