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Revokace usnesení 
- výkup pozemků pro městské

oddechové centrum

Zastupitelstvo města Prostějova revo-
kovalo bod 1. písmeno c)  usnesení Zastu-
pitelstva města Prostějova ze dne 24. 2.
2004  týkající se výkupu pozemků z vlast-
nictví T.J. Pozemstav  Prostějov - Občan-
ského sdružení, se sídlem Prostějov, Kra-
sická  6.

Současně schválilo v souvislosti s rea-
lizací akce „Městské  oddechové a spor-
tovní centrum v Prostějově“ výkup po-
zemků p. č.  1792 - ost. plocha o výměře
1 242 m2, p. č. 6229/1 - ost.  plocha o vý-
měře 11 449 m2, p. č. 6229/2 - ost. plocha
o výměře  27 m2, p. č. 8075/3 - ost. plocha
o výměře 470 m2, p. č. 8075/6 -  ost. plo-
cha o výměře 52 m2 a p. č. 6231/65 - ost.
plocha o výměře 16 m2, vše v k. ú. Prostě-
jov, od T.J. Pozemstav  Prostějov - Ob-
čanské sdružení, se sídlem Krasická 6, za
těchto  podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši dle
znaleckého posudku, tj.  1 924 770 Kč
a bude kupujícím uhrazena ve dvou splát-
kách, a to  polovina kupní ceny do 7 dnů
po podpisu kupní smlouvy a polovina
kupní ceny do 14 dnů ode dne povolení
vkladu práv do  katastru nemovitostí,

- náklady spojené se zpracování znalec-
kých posudků a správní  poplatek spojený

s podáním návrhu na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí uhradí město  Prostějov,

- k objektům ve vlastnictví T.J. Pozem-
stav Prostějov - Občanské  sdružení bude
následně bezúplatně zřízeno věcné bře-
meno  spočívající v právu chůze a jízdy ve
prospěch T.J. Pozemstav  Prostějov - Ob-
čanské sdružení.

Schválení prodeje části 
pozemku v Kralické ulici 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  prodej části pozemku p.
č. 7363/1 - orná půda v k. ú. Prostějov
o výměře cca 6 145 m2 ( přesná výměra
bude známa po vyhotovení  GP ) v ulici
Kralická za následujících podmínek :

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

- v kupní smlouvě bude zřízeno věcné
předkupní právo města  Prostějova k pře-
váděnému pozemku, a to na dobu neurči-
tou tak,  že se kupující zavazuje nabídnout
jej v případě svého úmyslu  pozemek pro-
dat nebo jinak zcizit prodávajícímu za ce-
nu  rovnající se kupní ceně sjednané při
převodu pozemku z vlastnictví města
Prostějova do vlastnictví kupujícího;
předkupní právo bude možno zrušit nej-
dříve po nabytí právní  moci kolaudační-

ho rozhodnutí, kterým bude povoleno uží-
vání  nového objektu dle územního plánu
města Prostějova na  převáděném pozem-
ku,

- kupující bude povinen provést na pře-
váděném pozemku výstavbu  nového ob-
jektu dle územního plánu města Prostějo-
va včetně  pravomocného kolaudačního
rozhodnutí nejpozději do 3 let po  uzavře-
ní kupní smlouvy; pro případ nedodržení
této podmínky  bude v kupní smlouvě
sjednána smluvní pokuta ve výši 30 000
Kč  za každý měsíc prodlení a v případě,
že výstavba objektu nebude  v daném ter-
mínu vůbec zahájena, možnost prodávají-
cího od kupní  smlouvy odstoupit,

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

Pro uzavření kupní smlouvy stanovilo
následující pořadí  zájemců :

1. LIMIRE, s. r. o., se sídlem Prostějov,
za nabízenou kupní  cenu ve výši 263
Kč/m2, tj. celkem cca 1 616 135 Kč,

2. BOVID, spol. s r. o., se sídlem Os-
trava - Moravská Ostrava,  za nabízenou
kupní cenu ve výši 255,50 Kč/m2, tj. cel-
kem cca 1 570 047,50 Kč,

3. Ivo Pluháček, bytem Prostějov, za
nabízenou kupní cenu ve  výši 245 Kč/m2,
tj. celkem cca 1 505 525 Kč,

4. HANÁ METAL, spol. s r. o., se síd-

lem Prostějov, za nabízenou  kupní cenu
ve výši 360 Kč/m2, tj. celkem cca 2 212
200 Kč.

SK LeRK PROSTĚJOV a. s. 
- výkup a směna nemovitostí

v k.ú.  Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání nepřijalo  nabídku zástupce SK
LeRK Prostějov a. s. ze dne 15. 5. 2005 ve
věci prodeje pozemků a staveb a ukončilo
jednání v této  záležitosti z důvodu nevý-
hodnosti předložené nabídky pro město
Prostějov.

Delegování zástupce města na
valnou hromadu společnosti

Vodovody a kanalizace 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání delegovalo  ing. Jana Tesaře, sta-
rostu města, a Bc. Aloise Mačáka,  mí-
stostarostu města, v souladu s § 84 odst. 
2 písm. g) zákona  č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění,  ja-
ko zástupce akcionáře města Prostějova
na řádnou valnou  hromadu obchodní spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Prostě-
jov,  a. s., konanou dne 21. 6. 2005 v síd-

le obchodní společnosti s tím, že právo
hlasovat na valné hromadě má ing. Jan
Tesař a v případě jeho neúčasti Bc. Alois
Mačák.

Současně uložilo zástupcům města na
valné hromadě VaK  Prostějov, a. s., hla-
sovat pro návrh rozdělení zisku a schvá-
lení účetní závěrky.

Výkup pozemku v k.ú. 
Kralice na Hané

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  výkup pozemku v prů-
myslové zóně města Prostějova - p. č.
309/13 o výměře 16 397 m2, v k. ú. Krali-
ce na Hané, od  vlastníka tohoto pozemku
do vlastnictví města Prostějova za  kupní
cenu ve výši 335 Kč/m2, tj. celkem 5 492
995 Kč.

Schválení půjčky 
z fondu rozvoje bydlení 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo  poskytnutí půjčky
z fondu rozvoje bydlení podle Obecně zá-
vazné  vyhlášky č. 1/2005 o tvorbě a pou-
žití účelových prostředků  Fondu rozvoje
bydlení města Prostějova žadatelům dle
písemného  materiálu.

Město Prostějov

přijímá do pracovního poměru

uchazeče na místa

strážník Městskstrážník Městské policie Pré policie Prostějoostějovv
Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů pro  výkon funkce stráž-

níka dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:

✔ občan České republiky

✔ věk nejméně 21 let

✔ bezúhonnost a spolehlivost

✔ fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:

✔ úspěšné absolvování fyzických a psychologických testů v rámci přijímacího řízení

✔ úplné střední vzdělání s maturitou

✔ řidičský průkaz minimálně skupiny B

✔ uživatelská znalost práce na PC

✔ morální předpoklady pro výkon této práce

✔ výhodou bydliště v Prostějově a okolí

✔ výhodou zbrojní průkaz

✔ znalost cizího jazyka výhodou

✔ strukturovaný životopis

✔ výpis ze zdravotní dokumentace

Zaměstnavatel nabízí:

✔ zajímavou práci na úseku zajišťování veřejného pořádku

✔ při dobrých výsledcích stabilitu zaměstnání 

✔ platové zařazení dle stávajících platových předpisů

✔ osobní hodnocení dle dosahovaných výsledků

✔ rizikový příplatek

Přihlášky lze podat formou vyplněného dotazníku, který každý uchazeč obdrží 

na Městské policii Prostějov, Havlíčkova ul. č. 4, nebo zasláním strukturovaného 

životopisu na uvedenou adresu. 

Bližší informace lze získat na telefonním čísle 582 402 222. 

Přihlášky je možné podat nejpozději do 22. 7. 2005 včetně. 

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 28. zasedání dne 14. 6.  2005 mimo jiné schválilo: 

Rada Olomouckého kraje schválila dne 
2. 6. 2005 realizaci pilotního projektu bez-
bariérové veřejné dopravy. Olomoucký kraj
v návaznosti na to zavedl novou linku
920030 Přerov - Olomouc - Prostějov, která
naplňuje Krajský plán vyrovnávání příleži-
tostí pro osoby se zdravotním postižením.
Linka, kterou od 13. června provozuje spo-
lečnost Connex Morava, je zařazena v Inte-
grovaném dopravním systému Olomoucké-
ho kraje. Třídveřový autobus je vybaven za-
řízením pro bezbariérový nástup a výstup

(plošinou) a jeho přepravní kapacita je 102
osob. Je upraven pro možnou pohotovostní
přepravu pěti vozíčků. 

„Přibližně po třech až čtyřech měsících
provozu bude využívání linky vyhodnoce-
no a do 3. listopadu bude orgánu kraje
předložena hodnotící zpráva o pilotním
projektu, a to jak z pohledu provozního,
tak i ohledem na míru využití a ekonomi-
ku linky,“ informoval  starosta Prostějova
a člen Rady Olomouckého kraje ing. Jan
Tesař. 

Olomoucký kraj zavedl novou bezbariérovou autobusovou

linku na trase Přerov - Olomouc - Prostějov

zastávka bezbariérové linky

bezbariérová linka

železniční stanice (zastávka)

železniční trať

hranice okresu


