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Pozn. zapisovatelky: 

Před zahájením zasedání předali zástupci spolku Veterán Policie České republiky 

pamětní stuhu městu Prostějovu. Primátorka rovněž poděkovala JUDr. Květě 

Olašákové za její práci ve funkci právničky na magistrátu v souvislosti s jejím 

odchodem na Krajský úřad Olomouckého kraje a představila Ing. Blanku 

Vysloužilovou, MBA., která nastoupí dne 1. ledna 2018 do funkce tajemnice 

Magistrátu města Prostějova. 

PaedDr. Jaroslav Šlambor poděkoval Ing. Jiřímu Rozehnalovi za jeho práci v rámci 

výkupu pozemků pro severní obchvat. 

Primátorka poblahopřála Ing. Moudrému a jeho škole, protože v rámci Olomouckého 

kraje byla vyhodnocena jako škola, která se věnuje nadaným dětem a umí pracovat 

s talenty. 

 

 

K bodu 1. Zahájení, schválení programu 

13:14:19 

Předsedající RNDr. Alena Rašková, primátorka města Prostějova: 

 

Na základě § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zahajuji 28. zasedání 

Zastupitelstva města Prostějova, na kterém vás srdečně vítám. Rovněž vítám 

všechny přizvané hosty, vedoucí odborů, zástupce osadních výborů a občany a 

vyzývám všechny přítomné, pokud tak ještě neučinili, aby se podepsali do 

prezenčních listin. Upozorňuji všechny přítomné, že ze zasedání zastupitelstva 

města je na webu vysílán přímý přenos. Po zajištění anonymizace bude záznam z 

jednání na webu archivován v souladu s jednacím řádem. 

 

Konstatuji, že pozvání obdrželi všichni členové zastupitelstva, podle prezence 

je na dnešním jednání z 35 členů zastupitelstva přítomno 29, takže podle § 92 

odst. 3 zákona o obcích jsme schopni se usnášet a jednání může být zahájeno. Z 

dnešního jednání se omlouvá Božena Sekaninová, Ing. Faltýnek, Ivana Copková, 

později přijde Mgr. Jura a Marcela Župková. Zatím není prezentován MUDr. Nevrla. 

 

Dovoluji si upozornit, že podle § 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je k 

platnému hlasování a schválení třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 

zastupitelstva města, tj. vždy nejméně 18 hlasů pro.  

 

Dále si dovoluji vám připomenout, že v případě možného střetu zájmů při 

projednávání některé záležitosti zařazené na program zasedání zastupitelstva je 

následující postup. Pokud člen zastupitelstva neoznámil písemně před zahájením 

zasedání, že by se u něho mohlo jednat o možný střet zájmů, může tuto skutečnost 

sdělit i ústně před projednáváním příslušného bodu, respektive před tím, než 

učiní jakýkoliv úkon v rámci projednávání tohoto bodu, tj. před tím než vystoupí 

v rozpravě nebo před zahájením hlasování. Dle našeho jednacího řádu a v souladu 

se zákonem o obcích oznámení neomezuje právo člena zastupitelstva města hlasovat 

v projednávané věci. 

 

Zapisovatelkou z dnešního jednání jmenuji Věru Krejčí a v souladu s čl. 8 

odst. 2 naše jednacího řádu pověřuji ověřováním zápisu z dnešního zasedání MUDr. 

Holíka a Ing. Matyáška. (Pozn. zapisovatelky: Oba vyjádřili souhlas.) 

 

Zápis z 26. zasedání, které se konalo ve dnech 30. a 31. října a 6. listopadu, 

byl ověřovateli podepsán ve lhůtě dané zákonem o obcích. K nahlédnutí byl uložen 

na magistrátu, uveřejněn na webu a nebyly k němu podány žádné připomínky. Žádám 

ověřovatele zápisu z tohoto zasedání, aby se vyjádřili ke správnosti a úplnosti 

zápisu. 

Petr Kapounek: Zápis byl v pořádku. 

Ing. Marek Moudrý: Zápis jsem ověřil, byl úplný a správný. 

PaedDr. Jaroslav Šlambor: Ověřuji tímto, že mnou kontrolované podepsané části 

zápisu z jednání 26. zastupitelstva města, které proběhlo ve dnech 30., 31. 10. 

a 6. 11. 2017 je věrným přepisem zvukového záznamu z jednání. Dovolím si 

poznámku ověřovatele, dovoluji si v souvislosti s ověřováním zápisu konstatovat 
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bez dalšího komentáře, že písemný záznam mnou kontrolované části zápisu dokládá 

skutečnost, že byl opakovaně porušován platný jednací řád zastupitelstva města. 

(Pozn. zapisovatelky: Na základě vyjádření ověřovatelů byl zápis z 26. zasedání 

shledán správným.) 

 

RNDr. Rašková: Mimo schválený harmonogram se dne 6. listopadu uskutečnilo 27. 

zasedání. Zápis z tohoto zasedání byl ověřovateli podepsán ve lhůtě dané zákonem 

o obcích, k nahlédnutí byl uložen na magistrátu, uveřejněn na webu a nebyly k 

němu podány žádné připomínky. Žádám ověřovatele zápisu z tohoto jednání, aby se 

vyjádřili ke správnosti a úplnosti zápisu. 

Mgr. František Švec: Přečetl jsem, souhlasím 

Ing. Tomáš Blumenstein: Zápis odpovídá průběhu jednání. 

RNDr. Rašková: Na základě vyjádření ověřovatelů konstatuji, že zápis z 27. 

zasedání byl shledán správným. 

 

Program dnešního jednání, který je uvedený na pozvánce, navrhuji rozšířit o 

materiály, které vám byly zaslány elektronickou poštou dne 8. 12. a předány u 

prezence, a sice materiál  

10.3 Dotace v oblasti sportu, 

12.1 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - Prostějov SK Prostějov 1913, 

spolek, 

13.1 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, 

příspěvková organizace. 

Ještě bude materiál 2.6 Návrh na přihlášení se k záměru odkoupit pozemek, 

dostali jste ho u prezence. 

 

Navrhuji, abychom o jednotlivých bodech hlasovali zvlášť takže, prosím, kdo je 

pro zařazení bodu číslo 10.3. 

 

Hlasování: 

13:19:16 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Nehlasoval      

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             
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  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 5 

 

V procedurálním hlasování schváleno rozšíření návrhu programu o materiál  

10.3 Dotace 2017 – oblast sportu(……). 

 

RNDr. Rašková: Další návrh na zařazení bodu 12.1, prosím, hlasovat. 

 

Hlasování: 

13:19:45 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Nehlasoval      

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 29 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 5 

 



Strana 5 z 176 

 

V procedurálním hlasování schváleno rozšíření návrhu programu o materiál  

12. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/132-17 (SK Prostějov 

1913, spolek). 

 

RNDr. Rašková: Další je bod 13.1, prosím, hlasovat. 

 

Hlasování: 

13:20:13 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Nehlasoval      

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Nehlasoval      

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 29 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (6%) 

Omluveno: 4 

 

V procedurálním hlasování schváleno rozšíření návrhu programu o materiál  

13.1 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, 

příspěvkové organizace. 

 

RNDr. Rašková: Poslední doplnění o bod 2.6 Zastupitelstvo města Prostějova 

souhlasí, aby se Prostějov přihlásil jako zájemce k záměru Olomouckého kraje 

odprodat pozemek o výměře 67 m², prosím, schvalujeme zařazení do programu. 

 

Hlasování: 

13:20:44 

______________________________________________________________________ 
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  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Nehlasoval      

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Nehlasoval      

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Nehlasoval      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (9%) 

Omluveno: 4 

 

V procedurálním hlasování schváleno rozšíření návrhu programu o materiál  

2.6 Přihlášení města Prostějova k vyhlášenému záměru OlK prodat pozemek p.č. 

102/2 v k.ú. Prostějov. 

 

V rozpravě vystoupil: 

Filouš František, Ing.: Navrhuji, aby se předřadil pravidelný bod MANTHELLAN 

těsně za bod Mubea. Je to evergreen zastupitelstva, s ohledem na události, které 

nastaly, by bylo vhodné, aby se o tom jednalo přednostně, přestože každý bod má 

svoji váhu. 

 

RNDr. Rašková: Pojďme hlasovat o tomto návrhu. 

 

Hlasování: 

13:22:09 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Zdržel se       

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Zdržel se       

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         
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  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Proti           

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Proti           

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Proti           

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Zdržel se       

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Proti           

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Zdržel se       

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Nehlasoval      

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Proti           

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Zdržel se       

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Zdržel se       

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Proti           

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Proti           

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Proti           

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Proti           

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Zdržel se       

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Proti           

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Zdržel se       

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 12 (34%)  Proti: 10 (29%)  Zdrželo se: 8 (23%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 4 

 

V procedurálním hlasování nebyl schválen návrh Ing. Filouše, předřadit bod 

Manthellan před bod Mubea. 

 

RNDr. Rašková: Má někdo, prosím, něco k programu? Pokud není další návrh, tak 

budeme hlasovat o tom, že zastupitelstvo schvaluje program, jak vidíte před 

sebou, návrh programu předloženého na pozvánce rozšířeného o body 2.6, 10.3, 

12.1 a 13.1. Prosím, hlasovat. 

 

Hlasování: 

13:22:53 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             
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  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Zdržel se       

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Zdržel se       

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 27 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (11%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 4 

 

Schváleno usnesení č. 17249: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

program svého 28. zasedání, konaného dne 11. 12. 2017 dle návrhu předloženého na 

pozvánce, s rozšířením o materiály: 

2.6 Přihlášení města Prostějova k vyhlášenému záměru OlK prodat pozemek 

p.č. 102/2 v k.ú. Prostějov, 

10.3 Dotace 2017 – oblast sportu (……), 

12. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/132-17 (SK 

Prostějov 1913, spolek), 

13.1 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Jeslí sídliště Svobody v 

Prostějově, příspěvkové organizace; 

- s tím, že diskuse bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. 

 

P r o g r a m : 

 

1. Zahájení, schválení programu 

 

2. Majetkoprávní záležitosti: 

1 Výzva Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-165702-40/ODK-2016 ze 

dne 09.11.2017 – návrh řešení 

2 Prodej pozemku p.č. 3713/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bez č.p. nebo 

č.e. 

3 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov 

4 Prodej části pozemku p.č. 7771 v k.ú. Prostějov 

5 Schválení bezúplatného převodu automobilu Volkswagen Transporter 

6 Přihlášení města Prostějova k vyhlášenému záměru OlK prodat pozemek p.č. 

102/2 v k.ú. Prostějov 

 

3. Rozpočtová opatření 

1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do 

FRR) 
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2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků do 

FRR (2) 

 

3 ROZOP kapitoly 70 - Finanční 

 

4. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 (od 15:00 hod.) 

 

5. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2019 až 

2022 

 

6. Analýza možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek 

 

7. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům ZMP v souvislosti 

s výkonem jejich funkce 

 

8. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena ZMP dle nařízení vlády č. 318/2017 

Sb., v platném znění 

 

9. Návrh odměn členům výborů a komise ZMP a předsedům a členům osadních výborů 

za rok 2017 

 

10. Dotace: 

1 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 

2 LIPKA, z. s. 

3 Dotace 2017 – oblast sportu (……) 

 

11. Veřejná finanční podpora – SKC (Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace) 

 

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (TJ Sokol Čechovice, z. s.) 

 

12. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace OŠKS/Cás/132-17 (SK Prostějov 

1913, spolek) 

 

13. Revokace části usnesení č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 - Dodatky ke zřizovacím 

listinám příspěvkových organizací 

 

13.1 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, 

příspěvkové organizace 

 

14. Pojmenování nové ulice v k. ú. Prostějov 

 

15. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného 

zastupitele 

 

16. Změna OZV č. 3/2016 o nočním klidu 

 

17. Ustanovení pracovní skupiny pro přípravu Participativního rozpočtu 

 

18. Záležitosti Manthellan, a.s. 

 

19. Zpráva o činnosti rady města 

 

20. Zpráva o plnění úkolů 

 

21. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

 

22. Závěr 

 

RNDr. Rašková: Do rozpravy na jednání zastupitelstva se přihlásil R.M.k bodu 

návrh rozpočtu statutárního města, který je od 15 hodin, ptám se pana M., zda 

chce vystoupit teď nebo až 15 hodin. (Pozn. zapisovatelky: P. M mimo mikrofon 

sdělil, že chce vystoupit v 15 hodin.), dobře zůstává v 15. Další přihlášený do 
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rozpravy je pan O.M. k bodu údržba domů v majetku města a přidělování a 

obsazování městských bytů. To ale v programu vůbec není, čili to může být až v 

bodu různé. Takže se ptám pana M., pokud tady je, jestli chce vystoupit teď, 

anebo čekat až bude bod různé, ale tam vám nezaručuji, v kolik hodin bude bod 

různé. Nevím, jestli tady pan M.. (Pozn. zapisovatelky: P. M. mimo mikrofon 

sdělil, že počká.) Počkáte, dobře. Takže třetí je tady pan F.P., který se týká 

bodu 5, 6, 18. Ptám se rovněž pana inženýra, pokud tady je, jestli chce 

vystoupit teď, anebo až pak k těm jednotlivým bodům, takže, prosím, máte slovo. 

 

F.P., občan přihlášený do rozpravy: Chtěl bych teda vystoupit, jak jsem tady 

psal k bodům 5, 6, 18. Úvodem musím říct, že k tomu bodu 5 chtěl jsem se 

trošičku víc nachystat, ale čas byl proti mně a ještě dnes skoro v poledne jsem 

musel být u doktora, nicméně náměty a připomínky. Bod 5, střednědobý výhled, jo, 

a potom bych ještě poprosil, jestli je vždycky možné krátce k tomu bodu reagovat 

a pak přejdeme k dalším bodům. Střednědobý výhled rozpočtu 2019, 2022, tak bych 

tady chtěl jako se zeptat, jestli v těchto rozpočtech, řekněme na rozdíl od 

jiných, bude ve větší míře pamatováno na investice, aby teda nějakým způsobem 

nebylo pořád jenom z toho rozpočtu hodně odčerpáváno. Já bych tomu neříkal, jak 

tady kdysi minule zaznělo mandatorní výdaje, ale v podstatě mám pořád ten pocit, 

že běžný provoz, tzn. úředníci teď jako říkám celý magistrát, úklid a další 

věci, prostě spotřebují na můj vkus toho hodně a potom na ty investice je tomu 

naprosté minimum a pak vždycky slyším, když je setkání s občany, no já vím, není 

to ideální, ale nejsou na to peníze. No, myslím si, že na to prostě by peníze 

byly a měly by být. Chtěl bych tady zdůraznit a to jenom jsem teďka vyseknul, to 

není vůbec, že by to bylo hlavní nebo naopak něco druhého, sídliště Mozartova, 

to už jsem tady říkal na setkání s občany, není pamatováno, nevím, jestli to je 

v nějakém výhledu, chtěl bych se za to přimluvit, aby prostě tam ty prostředky 

nějakým způsobem vznikaly a prostě to proběhlo nějaká revitalizace. Sídliště 

Šmeralova taktéž tam, pokud vím, tak je nějaká příprava, ale opět to usnulo. 

Celá sídliště Hloučela, už jsem to tady kdysi opakoval, to je velikost větší 

obce, tam je 5000 lidí, není tam chyceno na nic. (RNDr. Rašková: Pane inženýre, 

já vám bohužel musím skočit do řeči, to jsou věci, které na jednání s občany 

všechny máme zaznamenané a, myslím si že až tak dalece do toho dlouhodobého 

strategického plánu rozvoje konkrétně, které sídliště by mělo být nebo nemělo 

být si myslím, že teda tak až nepatří.) Dobře, tak já jsem to chtěl zjednodušit. 

Je tam teda ta Hloučela a v rychlosti velice řeknu, teďka máme tady, řekněme, 

pěkně opravené náměstí, ale už třeba ulice Kravařova taky by si cosi zasloužila. 

Takže tam bych chtěl se zeptat, jestli je tam nějaká protiváha, že teda nechci 

tady trošku říkat do těch nepříjemnější věcí, máme tenis na špičkové úrovni, 

máme basketbal, máme hokej, k tomu se budu vracet v dalším bodu, tzn. dotaz je, 

jestli je tam větší příklon k investicím v tom střednědobém rozpočtu. 

 

RNDr. Rašková: Já se domnívám, že občané mají právo na připomínku, ale myslím 

si, že diskuse tady v tento okamžik nemá být. 

 

Ing. Grulich: Jestli dovolíte, paní primátorko, zareaguji velice krátce. Budeme 

se bavit o návrhu rozpočtu pro rok 2018, celkové investiční výdaje v tomto 

rozpočtu jsou plánovány v celkovém objemu 330.000.000 Kč, náklady na opravy a 

údržbu činí 48.450.000 Kč a já z toho s prominutím vypíchnu jenom jedno celkové 

číslo. Jestliže sečteme náklady, respektive výdaje na stavební investice, 

ostatní investice a opravy a údržbu, tak v celkové sumě činí 378.000.000 Kč, což 

z celkového objemu rozpočtu činí 34 %. Myslím si, že to je slušně nadimenzováno. 

 

F.P.: Tady bych jenom krátce řekl, že se to asi zvýšilo a podle mého názoru by 

to mělo být víc. Zatím bych asi to ukončil. K bodu 6, analýza vrácení dotace LHK 

Jestřábi, mám takový zase prostě univerzálnější dotaz. Nemůžu se prostě zbavit 

jakéhosi pocitu, protože tady o tom sportu a zvlášť tady o těch trošičku 

preferovaných sportech, to se prostě pořád mluví atd. Někdo je hodně pro, někdo 

je hodně proti, ale co je podstatné, tak tady to sporty a zrovna teda ten hokej, 

zrovna konkrétně ti jestřábi, protože pár lidí znám, co to buď hrají, nebo 

hráli, tak takové ty určité problémy tedy prosakovaly. A oni tady na některých 

zastupitelstvech i zaznívaly. Pořád to vždycky bylo nějakým způsobem 
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přehlasováno, nic neděje, je to v pohodě, tak proč mám teď pocit, že to zase 

došlo až do nějakého velkého problému a vlastně zastupitelstvo nebo město tahá 

za kratší část provazu. Protože, pokud vím, tak tam byla nějaká exekuce nějaký 

problémy, ty dva kluby se hádaly, nevím, jak je to teda teď, ale peníze tam do 

toho šly dost výrazné, na sport. 

 

RNDr. Rašková: Ještě máte připomínky k bodu 18, jestli se nepletu. 

 

F.P.: Jestli můžu reakci na ten bod 6, a pak……. 

 

RNDr. Rašková: Diskuse bude probíhat až v tom bodě k bodu 6. Tam bude probíhat 

diskuse a pokud teda si všichni pamatují, co pan inženýr řekl, tak pak se k tomu 

budeme vyjadřovat, ale teď bohužel nejsem schopna dneska odpovídat. 

 

F.P.: Dobře, tak já teda dokončím ten bod 18, to je vlastně ten MANTHELLAN. Jak 

už tady bylo řečeno, je to jakýsi evergreen, mnohem povolanější by tady o tom 

řekli detaily. Já na minulém zastupitelstvu, kdy jsem tady byl, tak jsem se 

zcela univerzálně dotazoval aspoň na nějaké parkování a další a další věci. 

Pořád neustále jenom já, nejenom já, ale i ostatní to tady opakujeme a neustále 

jsme byli uklidňováni, je to všechno v pohodě, nic se neděje, máme všecko pod 

kontrolou, prostě tady se to odhlasovalo atd. No tak já jsem tam teď zrovna šel 

a už tam teda nikdo neparkuje, takže šlo to rychleji, než jsem já čekal, a pod 

kontrolou teda nevím kdo, co má, když to řeknu takto, protože tady už mám úplný 

pocit, fakt pocit, že město tahá za hodně kratší část provazu, tzn., to je tak 

jako normální, že si někdo, pokud se nepletu, a to jsem se teď na katastr 

nedíval, tak jsou to stále pozemky města (RNDr. Rašková: Ano.), takže je běžné, 

že já si na městský pozemek něco postavím, ono to tady také občas bývá, nebo si 

tam něco jako položím, něco zajistím a teď se nic neděje? To je tam jak dlouho? 

14 dní? 3 týdny? Ani nevím teďka a celou tu dobu, a to už teda budu fakt 

trošičku důraznější několik let a už se tady na tom zastupitelstvu minule 

říkalo, že je to všechno v pohodě, je to všechno v klidu. Já teda horší 

přípravu, promiňte, že to už takhle řeknu, hůř podepsané dokumenty si neumím 

představit, protože kdyby to tak asi nebylo, tak by tam určitě zakročila už 

dneska, řeknu policie, a prostě ten pozemek jako majetek města zpřístupnila.  

 

RNDr. Rašková: Já odpovídat nebudu, jenom jedinou větou. Smlouva byla podepsána 

v roce 2010.  

 

F.P.: Pokud se nemýlím, (RNDr. Rašková: Pozemky jsou v pronájmu.), tak použiju 

tady takovouto nepříjemnou větu, ty tradiční strany, bylo tam ČSSD a ODS. ČSSD, 

Vy, paní primátorko, jste jaksi taky v ČSSD a ta návaznost tady jako je jasná. 

 

RNDr. Rašková: Děkuji za upozornění, já vím, že jsem členem ČSSD, dokonce vím, 

co jsem tady byla, když se smlouva podepisovala, dokonce toho vím i víc. Další 

žádná přihláška nebyla, budeme tedy pokračovat přesně podle programu. Já se 

omlouvám, vzhledem k tomu, že mám antibiotika a zánět průdušek, tak dneska 

většinu jednání budou vést moji kolegové. Protože si nejsem jistá, když začnu 

mluvit, jak to dopadne. Takže jdeme k bodu majetkové záležitosti, bod 2 a 

prosím, pana náměstka Pospíšila. 

 

 

K bodu  2.1 Výzva Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-165702-40/ODK-2016 

ze dne 09.11.2017 – návrh řešení 

13:33:41 

Písemný materiál předložil: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Úvodní slovo Pospíšil Jiří, Mgr.: Bod se 2.1 je materiál, který má název Výzva 

Ministerstva vnitra České republiky. Já si myslím, že ta důvodová zpráva, která 

je tady napsána, je vypovídající. Možná to doplním ještě o informaci nebo 

zdůrazním, možná na té straně 3, stanovisko našeho odboru, že tedy náš odbor se 

v žádném případě neztotožňuje s výrokem Ministerstva vnitra. My jsme to řekli na 

společném jednání, které proběhlo v pátek. Byli tady zástupci Ministerstva 

vnitra, pan vedoucí odboru kontroly s právničkou, která zpracovávala ten 
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materiál. Sdělili jsme jim, že pokud by Mubea v tuto chvíli nenaléhala, 

nepotřebovala právní jistotu a ten pozemek potřebuje vlastně, protože 

investovala již 100.000.000 Kč, má objednánu halu za 40.000.000 EUR, tak bychom 

šli určitě do soudního sporu s Ministerstvem vnitra a určitě bychom nebyli 

jediným městem nebo jedinou obcí v historii, která do soudního sporu šla a 

některá města v soudních sporech zvítězila. Nicméně na základě naléhání firmy 

Mubea jsme přistoupili na ten far plán, který Ministerstvo vnitra ve svém 

materiálu nastínilo. Dneska máme schvalovat tedy jednak zrušení původní smlouvy 

a celý ten mechanismus, který by měl v následujících týdnech proběhnout. Je 

určitě důležité také říci jednu podstatnou informaci, která v tom materiálu 

není, ale já ji tady řeknu, protože firma Mubea měla zájem v našem regionu 

postavit další pobočku, na základě toho, co se kolem tohoto problému rozpoutalo 

a na základě toho, že byl tedy podán podnět na Ministerstvu vnitra, tak se 

majitel firmy Mubea rozhodl tu pobočku firmy přesunout z České republiky na 

Slovensko. Takže do budoucna jsou to vlastně desítky milionů korun, o které 

přišel nejen region, ale přišla i Česká republika a v prvé chvíli majitel 

zvažoval, jestli vůbec má smysl tady stavět tu firmu. Na základě toho, že 

navštívil Prostějov před 14 dny nebo třemi týdny, nakonec se rozhodl, že tedy tu 

pobočku tady dostaví, protože to má ještě další návaznosti. Takže tolik asi pro 

doplnění k tomu materiálu. Ještě možná na závěr, jak jsme seděli v pátek se 

zástupci Ministerstva vnitra, tak nám bylo sděleno, že jak je ten materiál 

připraven celý ten mechanismus, tak je všechno v pořádku a pokud by se zase 

objevil ten někdo, možná napadl to, co tady dneska budeme schvalovat, tak 

Ministerstvo vnitra posvětilo, že všechno bylo připraveno a všechno je v souladu 

se zákonem. K tomuto bodu otevírám rozpravu. 

 

Ing. Navrátil: Vůbec se mi nelíbí, jak zde pan Mgr. Pospíšil háže miliony sem 

tam. Vůbec se mi nelíbí, že nerespektuje nebo náš odbor nechce respektovat 

vyjádření Ministerstva vnitra. Vážení přátelé, jde v podstatě i o naši 

trestněprávní odpovědnost. Já jsem sice v té době, kdy se ty pozemky prodávaly, 

nebyl v tom zastupitelstvu. Ještě chtěl bych říct, já budu schvalovat tento 

materiál, souhlasím s tím materiálem, jak je položený, tzn. je to asi nejlepší 

možnost, jak narovnat chybu, která nastala, ale je to chyba. Je to něčí chyba a 

prosím, čtěte si ty materiály, a já bych se chtěl zeptat nejlépe paní Klímkové 

nebo někoho, kdo ten materiál důkladně četl, nebo, který byl při tom jednání, co 

se vlastně tomu ministerstvu nelíbilo. Nebo jestli to ví pan Pospíšil, abychom 

se nedostali v nějakém jiném bodě do nějakého jiného podobného problému, kdy my 

se budeme hádat, že je to všechno v pořádku a ono to v pořádku není. Tak v čem 

spatřovali problému a Vaším prostřednictvím, pane předsedající, kdo mi na to 

může v několika větách odpovědět. 

 

Mgr. Pospíšil: Já požádám určitě paní magistru Klímkovou, ale řeknu asi tolik. 

Vy jste dostali ten materiál, který přišel z ministerstva, vlastně nějaká ta 

analýza, ty připomínky a zásadní problém ministerstvo vidělo v tom, že nebylo 

patřičně zdůvodněno to stanovení ceny nebo respektive ta důvodová zpráva 

obsahovala zdůvodnění, ale vytýkali nám, že se měly ty závěry objevit 

v usnesení. Jestli je to tak, paní Mgr. Klímková, jestli mě doplní. 

 

Mgr. Klímková: Výzva Ministerstva vnitra má přes 15 stran, je přílohou 

materiálu, takže všichni mohli si to odůvodnění přečíst. Je velice těžké říct 

jednou, dvěma větami, jak ministerstvo vyhodnotilo tento náš postup. Ale podle 

mého názoru, zásadní problém viděli v tom, že jeden znalec zpracoval dva 

znalecké posudky těsně po sobě na stejné pozemky s jinou cenou. Ale my v tom 

jako Odbor správy a údržby majetku města problém neshledáváme, my vycházíme z 

toho, že znalec ve znaleckém posudku uváděl, že se jedná o cenu v místě a čase 

obvyklou, jak nám zákon ukládá jako minimální cenu při prodeji pozemku a, takto 

byl i zveřejněn záměr na úřední desce. Takže my se domníváme, že ten náš postup 

byl v pořádku, jak naznačoval pan náměstek Pospíšil, opravdu za této situace nám 

podle mého názoru nezbylo než postupovat dle návrhu Ministerstva vnitra, abychom 

jakoby nejrychleji a nejjistěji docílili toho, čeho, předpokládám, statutární 

město Prostějov docílit chce, tj. aby společnost Mubea mohla již zahájenou 

stavbu, kterou začala stavět v průmyslové zóně města, dostavět a dostavěla ji co 
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nejdříve. Společnost Mubea naznačovala, že by byla velice ráda, aby ten problém 

byl vyřešen ještě v letošním roce, což v podstatě technicky nelze provést, ale 

Odbor správy a údržby majetku města udělá všechno pro to, v případě, že dneska 

ten prodej bude schválen, aby ta smlouva, jak souhlasné prohlášení o neplatnosti 

té původní smlouvy, tak nová kupní smlouva byly na katastrálním úřadě ještě v 

roce 2017. 

 

Mgr. Pospíšil: Děkuji za dovysvětlení a ještě možná pro Ing. Navrátila, já jsem 

jenom řekl, co je napsáno a co řekla i paní Mgr. Klímková, že my se 

neztotožňujeme s tím názorem ministerstva, nicméně respektujeme, co navrhli, a 

proto tady dneska leží ten materiál. 

 

Ing. Matyášek: Já se tedy zase hluboce neztotožňuji s tím, co tady bylo řečeno 

na vysvětlení toho problému. Velice dobře si pamatuju, jak ta diskuse v tom roce 

2014 probíhala. Bylo nám řečeno, že Mubea si nechala zpracovat oponentní 

posudek, ale nebylo prověřeno, že ten oponentní posudek, který nám byl podsunut 

jako posudek, který ověřuje cenou obvyklou, tak že byl vlastně protizákonný. O 

tom existuje usnesení Krajského soudu, který udělil panu odhadci pokutu. Je to 

tam cudně zamlčeno v té důvodové zprávě, ale v materiálu, který jsme dostali a 

který poslalo Ministerstvo vnitra tato informace je. Protizákonnost toho 

usnesení spatřuje Ministerstvo vnitra, jak tady bylo řečeno, v tom, že nebylo 

řádně odůvodněno, proč je ta cena nižší zhruba o 12 milionů korun, než cena 

řádně zpracovaného posudku. Já s tím tak trošku nemohu souhlasit, v tomto jsem 

konzistentní s tím, co bylo řečeno, protože zastupitelé, a to všichni 

zastupitelé byli informováni o tom, že byl zpracovaný na podnět společnosti 

Mubea nový posudek, to je ten posudek, který je nezákonný. My jsme v podstatě 

hlasovali a rozhodovali na základě nezákonného posudku. To je celý princip té 

věci, je to velmi jednoduché, není potřeba k tomu nějakých rozsáhlých 

myšlenkových salt, ale je potřeba se nad tím zamyslet a je potřeba tu věc vzít s 

plnou vážností. 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Mě spíš zaujala cena tady ta nová, za kterou se pozemek 

prodává, protože podle znaleckého posudku, který zpracovalo Ministerstvo vnitra, 

činí cena 30 605 820 a já vidím v materiálu, že tato cena je tam zapsána jako 

cena s DPH při prodeji a mám za to, že pokud nelze prodat pozemek za cenu nižší 

než je cena obvyklá, pak se to DPH by mělo na těch 30 000 000 ještě narazit a 

nepostupovat směrem shora. Jestli by mi k tomu někdo mohl něco říct. 

 

Mgr. Pospíšil: My jsme nechali zpracovat posudek a využili jsme k tomu znalce, 

kterého si vybralo Ministerstvo vnitra, takže tento znalec nám učinil posudek s 

tím, že ta cena je konečná, včetně DPH. To je všechno, co k tomu můžu říct, tzn. 

ta výsledná cena je asi, pokud se podíváte, když se odvede DPH, tak je o 1,4 

miliony vyšší než ta cena, která byla v tom posudku Mubei. Tak to prostě je, my 

jsme chtěli postupovat standardně, nechtěli jsme využít žádného znalce v 

Prostějově, a proto jsme se obrátili přímo na znalce, který pracoval pro 

Ministerstvo vnitra. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Pane předsedající, jestli už Vám bylo 

předáno slovo, tak bych Vás chtěl vyzvat k tomu, abyste tady nemanipuloval se 

zastupitelstvem, protože vy jste si žádný posudek zpracovat nenechali. Takže 

pokud s ním teď nesouhlasíte s tím posudkem a tvrdíte, že jste si to sami 

nechali zpracovat, no tak to už je do nebe …… 

 

Mgr. Pospíšil: To není technická poznámka, já Vám odebírám slovo, není to 

technická poznámka. My jsme si nechali zpracovat znalecký posudek, který máme k 

dispozici a který nám zpracoval znalec, který pracoval pro Ministerstvo vnitra. 

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Já bych chtěl upozornit zastupitele, že 

ten posudek tady v té zprávě není a měl by tam být. 
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Mgr. Pospíšil: Pokud se nemýlím, jsou tam čísla, která byla vyňata z posudku, 

jsou uvedena v důvodové zprávě, jak jsme říkali na posledním zastupitelstvu, 

pokud byste chtěli nahlédnout, ten posudek byl a je k dispozici. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Já bych ten posudek chtěl vidět, kde tam je 

objednatel město Prostějov, doneste ho prosím, bez toho se ten materiál nedá 

projednávat.  

 

Mgr. Pospíšil: Já bych poprosil paní Mgr. Klímkovou nebo pana vedoucího, aby 

zajistili donos toho posudku. Určitě tady za chvíli bude. 

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Já bych, pane náměstku, ten posudek nebo 

nechtěl bych do něho nahlédnout, já bych ho chtěl mít. 

 

P. Kapounek: Já bych chtěl stejně jako pan Filouš požádat o přestávku do doby 

než bude mít zastupitelstvo možnost seznámit se s tím posudkem. 

 

Mgr. Pospíšil: Po poradě s paní primátorkou vyhlašuji přestávku do 14:15 hod., 

ať se můžete seznámit s posudkem. Za chvíli bude posudek tady. 

 

RNDr. Rašková: Prosím paní magistru, aby tedy zajistila kopie, protože někteří 

je chtějí mít sami pro sebe. Kdo chce, prosím vás, kopii sám pro sebe, zvedněte 

ruky, ať víme, kolik udělat kopií, osm kopií a jedna ať je společná, ti, co 

chtějí, ať mají svoji. 

 

 

Následovala přestávka, po přestávce pokračovalo zasedání rozpravou v bodě 2.1. 

 

 

Mgr. Pospíšil: Dovolte, abychom pokračovali. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já se omlouvám, pokud v polovině přestanu mluvit. Já jsem 

jenom chtěla říct, že si snad všichni uvědomujeme, že chyba se nějaká stala, a 

že snad všichni, jak tady sedíme, chceme, aby tento zaměstnavatel, tato firma, 

která je slušná, je jedním ze dvou největších zaměstnavatelů v Prostějově, aby u 

nás zůstala. A z tohoto hlediska je tady navržený nějaký postup, který máme 

odsouhlasený Ministerstvem vnitra, takže bych byla, pane Kapounku, nekruťte 

hlavou, jak to máme řešit, nám navrhlo Ministerstvo vnitra, my jsme to takhle 

udělali, v pátek jsme je tady měli, odsouhlasili nám, že tento postup je 

v pořádku. Takže bych byla ráda, kdybychom k tomu takto přistupovali. 

 

Ing. Blumenstein: Já musím říct, že jsem pobouřen, a to hned ze dvou důvodů. V 

první řadě mne mrzí, že ten materiál nebyl kompletní už v rámci materiálu pro 

zastupitelstvo, teď jsme s tím tady ztratili 30 minut. Je tu zhruba 50 dospělých 

lidí, takže je to nějakých 25 člověku hodin. Myslím, že to je dost škoda na to, 

že to mohlo být v těch podkladech a nemuseli jsme tady ten čas tím marnit. To je 

první pobouření a druhá věc, absolutně nerozumím tomu, jakým způsobem se k tomu 

materiálu nebo vůbec k celé té kauze staví pan náměstek Pospíšil. Já velmi 

oceňuji to, co řekla paní primátorka, protože řekla, stala se nějaká chyba, 

pojďme to řešit. Vnímám, že to je velmi vhodný a chlapský přístup, kdybyste, 

teda nebyla ženou. Naopak úplně nechlapský přístup vidím z pozice Vašeho pana 

náměstka, paní primátorko, protože, jestliže tady řekne, já s tím nesouhlasím, 

co ministerstvo řeklo, nehodlám to respektovat a budeme to z důvodu časového 

řešit tímto způsobem, jestliže nám tady řekne, že nesouhlasí s tím, že město má 

inkasovat o sedm milionů navíc, než původně mělo, tak pak se nutně ptám, jestli 

pan náměstek opravdu zastupuje zájmy tohoto města a našich občanů. Jak může 

říct, že nesouhlasí s tím, aby ten pozemek byl prodán za skutečně skutečnou 

cenu? To je pro mě naprosto nevysvětlitelné. Takže pro ten materiál budu 

hlasovat, prostudoval jsem si ten posudek a budu pro to hlasovat díky slovům 

paní primátorky na vzdory přístupu pana náměstka. A úplně poslední poznámku, 

jestli nám tady pan náměstek vykládá, že firma se rozhodla tady nestavět další 

halu z tohoto důvodu, tak mi to přijde jako blamování přítomných, protože, 
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jestliže firma Mubea tady bude investovat miliardu a půl, tak těch 7 000 000 

rozdílu v ceně pozemků dělá po odečtení DPH asi 3,7 ‰, čili pokud se rozhodli 

tady dál nestavět, když to bude z toho důvodu, že tady nejsou pracovní ….. 

 

Mgr. Pospíšil: Čas, pane inženýre, děkuji Vám za Váš názor.  

 

Ing. arch. Fröml: Nejdřív bych chtěl říct, že se sluší poděkovat firmě Mubea, že 

vůbec nám je nápomocná ten problém řešit s tím, že je ochotná ty peníze 

chybějící doplatit zpětně, což znamená, že je jakési řešení, kterým se to dá 

napravit. Nepochybuji o tom, že koalice bude hlasovat tak, že se toto napraví, 

že se revokace uskuteční. Já si myslím, že i většina opozice, ale je tady jedno 

velké ale. Když se stane chyba, tak se musí udělat náprava. To činíme a druhá 

věc, že musíme pojmenovat, kdo za tu chybu může a jaké uděláme opatření, aby 

příště se takové chyby neopakovaly. My ho jenom přikryjeme, pan Mgr. Pospíšil 

udělal chybu, my to přikryjeme, my to revokujeme a jedeme dále a to se mi vůbec 

nelíbí. Podle mě tehdy mělo být takové řešení, měla se předložit skutečná cena 

zastupitelstvu, mělo se přiznat, že chceme tu firmu motivovat, že jí dáme slevu 

a tuhle slevu jsme měli odsouhlasit, všechno by bylo čisté. Ne, ale to není 

první případ, kdy se tady jedná tak, že my dostáváme podklady, které jsou 

zavádějící a de facto se plodí škody. Já bych jich mohl opakovat hodně, ale i 

tady se stala ztráta už jenom tím, že před třemi roky jsme dostali nižší cenu. 

Vezměte si, jenom ta částka na úrocích kolik to dělá. Už to je velká suma, o 

kterou město přišlo. Další, já jsem zmínil druhý příklad, já tady můžu jmenovat, 

ať to byla firma Remostav, kde jsme skutečně jako město díky panu Mgr. 

Pospíšilovi prodělali 5 milionů korun, ať to bylo třeba podklady, které jsme 

dostali na Vrahovské koupaliště, já to obhájím, co tady řeknu, já mám přesná 

čísla. Tam jsme 1 800 000 dali víc, a to jsme ještě nepřiznali, to se ještě 

nepřiznalo to, že jsme kupovali koupaliště funkční a den po tom jsme se 

dozvěděli, že se musí ….. 

 

Mgr. Pospíšil: Pane inženýre, čas! 

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Já mám pocit, že tady řešíme docela 

zapeklitý a problémový případ a chtěl bych se zeptat, jestli vás vůbec zajímají 

názory nás zastupitelů, jestli vůbec máte ochotu slyšet ty věci, které k tomu 

máme, protože …. 

 

Mgr. Pospíšil: Pane inženýre, to není technická poznámka. Určitě máme zájem 

slyšet vaše názory, ale musíme dodržovat jednací řád. 

 

P. Kapounek: Já jsem byl pobouřen ještě před půlhodinou, než jsem měl možnost se 

s tou situací dopodrobna seznámit. Teď musím říct, že jsem otřesen, znechucen a 

v šoku. Mgr. Pospíšil se nám tady snaží tvrdit, snažil tvrdit minule, že všechno 

je v pořádku. Teď se nám zase snaží tvrdit, že chyba se stala a teď se to 

všechno uvede do pořádku. To jsou opět jenom lži a manipulace. Ten materiál, jak 

je nám tady předložen, domnívám se, by mohl být klasifikován jako pokus o 

podvod. Není pravdou ani to, že schválením tohoto materiálu bude ta situace 

napravena a nevznikne škoda. Vy, pane Pospíšile, moc dobře víte, proč to říkám a 

já bych chtěl požádat a určitě o to požádají i jiní, o ten původní posudek, o 

ten posudek, podle kterého máme postupovat, ten posudek, který si nechalo 

zpracovat ministerstvo, který já už jsem viděl, ale zjevně ho někteří jiní 

neviděli. Ten posudek je nutné nám to dodat, abychom mohli postupovat dál, 

protože jinak tu budou mnozí hlasovat neseznámení s tou věcí. Ten posudek je 

totiž úplně jiný než ten posudek, podle kterého chcete postupovat, a není to ten 

posudek, který požaduje ministerstvo, aby podle něj byla sjednána náprava. Ještě 

bych chtěl říct jednu věc. Mubea je velice solidní firma, velice solidní partner 

a velice mě mrzí, že byla vtažena do tohoto sporu a velice mě mrzí, že si ji 

pana Pospíšil bere za rukojmí a že i jméno společnosti Mubea trpí tím, co se 

tady dnes děje. Jako říkal pan Fröml, šlo postupovat legálně. Oni ten pozemek 

mohli dostat za tu cenu, která byla navržená, jenom by se muselo férově přiznat, 

že ta cena je nižší, než cena obvyklá a místo toho nám tady byly podsunuty 

nějaké posudky minule a dnes jsou nám tu znovu podsunuty posudky. 
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Ing. Blumenstein s technickou poznámkou: Já respektuji zdravotní indispozici 

paní primátorky, ale chtěl bych ji požádat, jestli nemá ve svém týmu vedení 

města někoho, kdo je schopen řídit tuto schůzi, aniž by na zastupitele řval. Já 

odmítám způsob vedení schůze, které provozuje pan Pospíšil. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Já chci upozornit, že jsem žádal o ten 

původní posudek, aby ho všichni dostali, ten posudek, který zpracovalo 

ministerstvo a apeluji na to, aby ho všichni měli ještě před hlasováními, měli 

možnost se s ním seznámit. 

 

Mgr. Pospíšil: Pokud se nemýlím, vy jste ten původní posudek také měli, toto je 

posudek, který zpracoval znalec, jak jsem říkal na začátku, který pracoval pro 

Ministerstvo vnitra. Já bych teď poprosil paní Mgr. Klímkovou, jestli by mohla 

reagovat. 

 

Mgr. Klímková: K této záležitosti bych chtěla říct, že ten posudek si 

neobjednávalo statutární město Prostějov, objednávalo Ministerstvo vnitra a 

podle mého názoru, ale teď je to opravdu jenom můj názor, ho poslalo pouze tomu, 

kdo vznesl podnět na Ministerstvo vnitra. My jsme ten znalecký posudek viděli 

pouze z materiálů, který na minulém zasedání zastupitelstva předkládali opoziční 

zastupitelé, takže tento posudek vám v žádném případě v originále nemůžeme 

předložit, protože jsme ho nikdy neměli k dispozici. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Paní primátorko, dávám k Vašemu zvážení, zda 

byste řízením této schůze nemohla pověřit někoho, kdo není v této věci osobně 

podjatý. Pan náměstek Pospíšil podjatý osobně je, protože na vzniku této kauzy 

má největší zásluhu on. 

 

RNDr. Rašková: Dvě věci, za oblast správy a údržby majetku odpovídá kolega 

Pospíšil, tudíž tuto část povede on. Až budou další materiály, tak povede 

vždycky příslušný náměstek. Já jsem se omluvila, bohužel opravdu dneska nejsem 

schopná to řídit, jak by to mělo být. K té technické jsem chtěla jenom říct, že 

vy jste tady před tou přestávkou chtěli posudek, kde je podepsaný jako zadavatel 

město Prostějov. 

 

Mgr. Švec: Odbor správy majetku a není to poprvé, v čele s panem Pospíšilem 

postupuje proti zájmu občanů. Tady slyšíme, že se neztotožňuje s nějakým 

placením peněz navíc, no bodejť by se ztotožňoval, když to sám zavinil. Ta vina 

je jednoznačná, tu vinu musí někdo na sebe vzít politicky i jinak, ona totiž i 

takhle vznikne ještě hmotná škoda, což je eventuálně to DPH a strašit nás tím, 

že odchází Mubea nebo neodchází, já si to nemyslím. Stejně jako kolega 

Blumenstein si myslím, že nejsou pracovní síly, a proto půjdou na Slovensko. 

Takové bu bu bu nemá tady cenu. Ministerstvo vnitra vypracovalo nějaké 

stanovisko, vy jste ho odmítli vzít na vědomí, vůbec jste ho odmítli vzít na 

vědomí, vždyť si vzpomeňte, když jsme mluvili o tom, že tam vznikla škoda, tak 

paní právnička Klímková tady okamžitě dostala slovo a říkala, žádná škoda 

nevznikla, kdepak jste to slyšeli, všecko je úplně v pořádku. Pak přijde 

stanovisko, je tam 7 000 000 škoda. Já se ptám, jak je to možné, zjevila se ta 

škoda z ničeho nic, anebo opravdu po dlouhé době poprvé, co vidím, že vítězí 

nějaké právo a nějaký podvodný posudek znalce, který asi byl potrestán po své 

linii, došel konečně, a doběhl ty, kteří se podle něho řídí. Ten rozdíl finanční 

není malý, možná, že pro vás sedm milionů není hodně peněz. Pro mě je, nevím, 

jak pro občany města, ale já jsem rád, že se ta věc napraví, protože samozřejmě 

ta škoda tady je a paní Klímkové nám v mnoha věcech úplně pravdu neříká. Znovu 

říkám, odmítli jste to vzít na vědomí, potom jste si nechali vypracovat posudek 

od toho samého znalce, trošinku tam zase vidím tu předchozí věc. Nelíbí se nám 

posudek, stejný znalec udělá jinou, jednou bez DPH, jednou z DPH, čili další 

ztráta je, já nevím tři a půl milionu nebo kolik, nebo 6 milionů dokonce a 

budeme pokračovat dál. Nevím, jestli Mubea s tím bude úplně spokojená a jestli 

úplně dosáhne té právní čistoty. 

 



Strana 17 z 176 

 

Mgr. Pospíšil: Já bych jenom podotkl, že v roce 2014 nebyla DPH na stavební 

parcely. Ten zákon, pokud se nemýlím, platí od roku 2016, takže my jsme do té 

objednávky pro znalce pro tento posudek vyloženě napsali, že chceme cenu 

konečnou, včetně DPH. Takže tak to bylo určeno, tak máte posudek před sebou a 

takové manipulace, které tady pan Mgr. Švec předvádí, že jsme nechtěli vzít na 

vědomí, my jsme to vzali na vědomí, už to opakuju podruhé nebo potřetí, že máme 

tady materiál tak, abychom ten stav nějakým způsobem napravili a hlavně aby 

firma Mubea měla jistotu a mohla firmu dostavět. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Já bych chtěl pouze pana Pospíšila 

upozornit, že v okamžiku, kdy dochází k obchodu mezi dvěma plátci, tak DPH je 

bezpředmětné a pokud je do toho DPH uměle vnášeno, tak to je manipulace. 

 

Mgr. Pospíšil: Tak to musíme sdělit soudnímu znalci, nebo znalci, který to 

naceňoval. 

 

Mgr. Švec: Chtěl bych jenom říct, že na minulém zasedání jste hlasoval proti 

tomu, vzít tuto zprávu na vědomí, tak tady neříkejte, že jste ji vzali na 

vědomí. 

 

Mgr. Pospíšil: Vzali jsme ji na vědomí, a dokonce se podle ní řídíme. 

 

Ing. arch. Fröml s technickou poznámkou: Já jenom, že se stal matematický 

zázrak, protože původní posudek byla cena bez DPH, bylo to třeba před třemi lety 

a dneska je nová cena včetně DPH. Za tu dobu nastaly asi takové pohyby, že je na 

korunu stejná. Čili matematicky to, že to takhle mohlo vyjít (Mgr. Pospíšil: 

Není to technická poznámka.), ale je to technikálie. 

 

Ing. Filouš: Já k tomu mám několik poznámek. Za prvé, jestliže tady tvrdíte, že 

ten znalecký posudek nemáte k dispozici a nikdy jste ho neviděli, tedy ten 

znalecký posudek, který zpracovalo Ministerstvo vnitra, tak to se mi zdá těžko 

uvěřitelné z jednoho prostého důvodu, protože vy sami, jako předkladatelé, tedy 

myslím, konkrétně náměstka Pospíšila, se odkazujete na základě výzvy 

Ministerstva vnitra České republiky č. j. MV atd., máte to uvedeno přímo v 

návrhu usnesení a jestliže se v tom materiálu Ministerstva vnitra Ministerstvo 

vnitra odvolává na znalecký posudek, který zpracoval soudní znalec objednaný 

Ministerstvem vnitra k roku 2014, tedy k době, kdy k této události došlo, tak mi 

netvrďte, že ho nemáte. A pokud ho skutečně nemáte, tak jste si ten znalecký 

posudek měli vyžádat, a bez toho aniž byste ho měli, nemáte zastupitelstvu 

předkládat takový materiál, protože za této situace jsou zde znalecké posudky 

dva a každý z nich se liší o částku DPH. Je to přesně, jak říká kolega Ing. 

arch. Fröml, jeden znalecký posudek je za cenu 30 000 000, včetně DPH a druhý 

znalecký posudek je za tutéž cenu bez DPH. To je pěkná náhoda. Takže podle mého 

soudu, je tento materiál nehlasovatelný do doby, než se tato věc vyjasní, 

protože jedná se tady o 6 milionů korun a není zřejmé, kdo tento náklad bude 

platit. Podle mého názoru by nemělo být tratné město Prostějov. To je jedna věc 

a potom se přihlásím snad ještě s dalším diskusním příspěvkem. 

 

Mgr. Pospíšil. Dal bych slovo Mgr. Klímkové, která zareaguje na tento příspěvek. 

 

Mgr. Klímková: Já jsem chtěla jenom doplnit nebo upřesnit tady k té záležitosti 

dvou znaleckých posudků, ony jsou to dva znalecké posudky zpracované stejným 

znalcem, ale ten první posudek, který si objednalo Ministerstvo vnitra, byl 

zpracován k datu schválení prodeje pozemku společnosti Mubea v roce 2014. Takto 

si to objednalo Ministerstvo vnitra, aby mohlo posoudit, jaká cena obvyklá v té 

době pravděpodobně byla. Teď ten posudek, který jsme vám rozdali, jsme si 

objednali v návaznosti na ten materiál, který právě projednáváte, abychom 

zjistili, jaká je obvyklá cena k dnešnímu dni. Takže znalecký posudek, který 

jsme vám při předložili, je zpracován ke dni 16. 11. 2017, kdy převod těchto 

pozemků podléhá DPH a z toho důvodu znalec ve znaleckém posudku na naši žádost 

uvedl, jaká je cena konečná včetně DPH. Nejde o to, že ty dvě ceny jsou stejné, 

ale v době v roce 2014 převod stavebních pozemků nepodléhal DPH. Na první straně 
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toho znaleckého posudku, nemám ho tedy teď momentálně před sebou, ale pokud si 

dobře pamatuju, tak je tam uvedeno, že ten znalecký posudek byl zpracován zpětně 

k září 2014. 

 

Ing. Matyášek: Faktografie někdy neuškodí, prodej se uskutečnil v roce 2014, 

Ministerstvo vnitra si nechalo zpracovat posudek ke dni prodeje, tzn. k roku 

2014. My máme před sebou posudek se stejnou cenou, jediný rozdíl je, že v té 

ceně je zahrnuté i DPH. Jak jsem měl možnost si ten posudek projít, tak odhadce 

vychází z cen roku 2015 a 2016. Tak mám pocit, že tak trošku vycházel z 

křišťálové koule, kdyby stanovil cenu v roce 2014 stejnou, jako je teďka. To je 

jedna věc. Druhá věc, a to je potřeba si uvědomit, že tehdy podle posudku 

Ministerstva vnitra jsme měli inkasovat 30.000.000 Kč, budu hovořit pouze v 

celých milionech, a nyní má město dostat opět 30.000.000 Kč s tím, že státu 

odvede pět milionů korun. Společnost Mubea si se zaplacené ceny bude nárokovat 

odpočet daně ve výši 5.000.000 Kč, takže ta cena, kterou zaplatili tehdy a 

kterou zaplatí dneska, tak se v podstatě moc neliší. Takže mě na tom zaráží 

jedna věc. Jakým způsobem přistupujeme tady k majetku města. Navíc je tam ještě 

jeden aspekt, ten posudek cinknutý, jak jsem vyrozuměl z tehdejší zprávy, jak 

jsem si to oživil, tak si objednala společnost Mubea. To jsou věci, které asi je 

potřeba tady říct. Nevím, proč nám tady pan náměstek říká, že společnost Mubea 

se naštvala a odejde. Já si myslím, že to není vůbec směrodatné. Směrodatné je 

to, že se postupovalo proti zákonu, máme k tomu tady nezvratné indicie a my 

bychom se měli tím trošku řídit. 

 

Ing. arch. Fröml: Mgr. Klímková mně vlastně dala za pravdu, protože ten původní 

posudek byl teda o těch 21 % vyšší než dnes, a shodou okolností těch 21 % je 

jako to DPH, to je ten matematický zázrak, že se ty ceny tak hnuly, že když se 

k tomu přidá DPH, tak jsme zpátky na stejné částce. Já myslím, že to je úplně 

průhledné, že to není v pořádku, buď je to na něčí příkaz, anebo to někdo 

úmyslně neviděl a tím někdo je pan Mgr. Pospíšil a on mě přerušil, protože já 

jsem měl tady výčet těch věcí, které se tady staly, já v nich můžu pokračovat, 

ale nebudu. Řeknu to, co jsem chtěl říct na závěr. Já navrhuji, aby pan Mgr. 

Pospíšil byl odvolán ze své funkce a navrhuji, aby to bylo součástí tohoto 

usnesení, aby se hlasovalo za a) o tomto mém návrhu a za b) se potom bude 

hlasovat o revokaci. Podle toho i já se postavím k té revokaci. 

 

Ing. Blumenstein: Tady to skutečně věcně nedává smysl. Jestliže ten pozemek je o 

ceně, já jsem si teď vyžádal od pana Kapounka ten posudek, který on má na to 

ocenění k tomu roku 2014. Jestliže ten pozemek tam je oceněný na 30 600 000, tak 

je to, prosím pěkně, ale cena bez DPH, tzn., jak tady bylo řečeno, prodávají-li 

si mezi sebou dva plátci DPH, pak to DPH jeden zaplatí, druhý si odečte. V tom 

případě já skutečně dávám návrh na drobnou úpravu toho předloženého materiálu, 

nahrazení slova včetně slovem bez, konkrétně tedy ve vazbě na DPH, tzn., jak je 

v tom usnesení uvedeno včetně DPH, navrhuji protinávrh, změnit to na bez DPH. 

Takto mi to dává smysl, takto mi to přijde logicky správné. 

 

Mgr. Pospíšil: Děkuji za Váš návrh, já nevím, jestli je to možné, protože 

znalec, kterého jsme oslovili, u kterého jsme ten posudek objednávali, opakuji, 

to asi po čtvrté, záměrně jsme vybrali toho, který zpracovával posudek pro 

Ministerstvo vnitra tak, aby to bylo čisté, tak znalec to ocenil na cenu, kterou 

máte uvedenou v posudku jako cenu konečnou včetně DPH. 

 

P. Kapounek: To je neuvěřitelné, takže vy máte jeden posudek, který je k datu 

2014, druhý posudek, který je k tomuto datu a ten pozemek o 21 % zlevnil, úplně 

přesně o 21 % a do korunky. A to tady napravujeme situaci, že jste měli 

zmanipulované předchozí posudky a že se tam zcela neprávem odečítalo vynětí ze 

zemědělského půdního fondu. Tentokrát se odečítá DPH. Opět manipulace, takže 

buďto situaci napravme a napravme ji teda adekvátně a mě mrzí, že skutečně tím 

bude poškozeno jméno Prostějova v očích významného investora, ale tu vinu za to 

nese Mgr. Pospíšil, který, kdyby postupoval transparentně a v souladu se 

zákonem, tak ta situace vůbec nenastala. Ten pozemek jsme mohli prodat levněji, 

a bylo by to legální. A jeden nelegální postup je nyní nahrazován jiným 
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nelegálním postupem a vůbec nedojde k nápravě toho stavu a budou pokračovat 

další martýria a opět tu bude právní nejistota a možná tu budeme za půl roku o 

tom hlasovat znovu, že se bude znovu napravovat další nelegální rozhodnutí. 

Takže buď přistupme k tomu, co navrhoval pan Blumenstein, tzn. opravme to, aby 

to byla cena bez DPH, protože ten posudek, který jste si nechali zpracovat, jste 

si vůbec neměli nechat zpracovat a měli jste postupovat podle posudku 

ministerstva. Ale tenhle znalec, zdá se, umí zázraky, když mu to takhle krásně 

vyjde, plus mínus tři roky, přesně 21 %. Takže buďto napravme, skutečně to 

napravme, anebo se přikláním tady k návrhu pana Ing. arch. Frömla na odvolání 

Mgr. Pospíšila, protože tyhle problémy tady pořád dokola řešit, to nemá smysl. 

 

Mgr. Pospíšil: Je to neuvěřitelné, ale nelíbí se mi, že se tady hovoří o tom, že 

jsou tady zmanipulované posudky. My jsme oslovili znalce, který pracoval pro 

Ministerstvo vnitra, říkám to popáté a ten nám zpracoval posudek, a je to cena 

v místě, čase obvyklá, je určena jako konečná cena, včetně DPH, což je v souladu 

se současným zákonem. Nevím, co bych k tomu ještě více dodal. 

 

RNDr. Rašková s technickou poznámkou: Já jsem chtěla říct jenom znovu to, co 

řekl kolega, ten postup nám schválilo Ministerstvo vnitra. Byli tady v pátek, 

jsou seznámení se vším a schválili nám to tak, jak to je.  

 

Mgr. Pospíšil: Byli seznámeni i s posudkem, máme zápis z toho jednání, my vám ho 

pošleme, přišel teď dopoledne. Bylo to schváleno, jak jsem vám řekl, celý postup 

je schválen vedoucím kontroly a právničkou. 

 

Ing. Matyášek: Paní primátorko, také žádám, aby tuto diskusi nevedl pan 

náměstek, protože pan náměstek je pro mě naprosto nedůvěryhodný, předkládá nám 

tady věci, kterým nelze věřit, prosím, aby byl nahrazen. 

 

RNDr. Rašková: Já už jsem tady jednou říkala, že mám určitou zdravotní 

indispozici, nejsem schopna to takhle vést. Pan kolega Pospíšil má správu a 

údržbu majetku města na starosti. Z tohoto důvodu celou tady tu kapitolu 

majetkoprávních záležitostí povede náměstek Pospíšil. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Za prvé žádám, abychom dostali ten zápis a 

byla vyhlášena přestávka do doby, než budeme mít možnost se s ním seznámit. Za 

druhé vznáším protest proti tomu, jakým způsobem pan Pospíšil vede tuto schůzi, 

proti tomu, že vypíná zjevně technickou poznámku, která napadá právě ten způsob, 

jakým to vede, protože to je technická poznámka. 

 

Ing. Blumenstein: Já se rovněž ohrazuji proti tomu, že pan náměstek Pospíšil 

vypnul panu Matyáškovi mikrofon a rovněž žádám paní primátorku, aby vedením 

tohoto bodu pověřila někoho nezaujatého. Pan náměstek Pospíšil je předpojatý, 

zavinil tu situaci, je za to vinen, zjevně tomu nerozumí a řeší to tím, že 

vypíná zastupitelům mikrofony. 

 

Ing. Filouš: Já musím konstatovat, je tady porušován jednací řád ze strany 

předkladatele tohoto materiálu, což je pan náměstek Pospíšil, protože 

zastupitelé mohou rozhodovat o věci pouze tehdy, pakliže mají k dispozici 

komplexní materiály. To v tomto případě evidentně není, materiály z něho musíme 

tahat jako z chlupaté deky, promiňte mi ten výraz a pan náměstek nám tyto 

informace účelově zapírá. Teprve tehdy, když přijdeme na to, že ten materiál 

není kompletní, tak pod tlakem ty materiály dodá. Jinak bychom je nikdy 

neviděli.  

 

Mgr. Pospíšil: Ten zápis, jsem říkal, že přišel dopoledne, přišel z našeho 

odboru, byl rozeslán, měl jsem za to, že paní primátorka s paní Krejčí poslaly 

ten zápis všem zastupitelům, není tomu tak. Určitě jsem pro, abychom si udělali 

přestávku. Já myslím, že bude stačit 10 minut, já vám to hned pošlu do mailu, 

protože ten materiál je pouze na jednu stránku. Takže vyhlašuji, jestli můžu, 

takže vám to paní primátorka v tuto chvíli odeslala, já bych vyhlásil na 10 
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minut pauzu, takže do 3 hodin pauza. Dáme si přestávku 10 minut a pak budeme 

pokračovat dál. 

 

 

Následovala přestávka, po přestávce pokračovalo jednání rozpravou v bodě 2.1. 

 

 

RNDr. Rašková: Bývá takovým dobrým zvykem, že když máme v programu napsané, že 

rozpočet se bude projednávat v 15 hodin a jsou tady ředitelé příspěvkových 

organizací, že se snažíme tento čas dodržet. Takže já bych chtěla přerušit 

projednávaný bod Mubea a navrhuji, abychom se dostali k bodu 3.1, 3.2, 3.3, kde 

jsou rozpočtová opatření, která souvisí nějakým způsobem s rozpočtem a pak se 

věnovali vlastnímu rozpočtu. Takže prosím, předávám slovo Ing. Fišerovi, 

materiál 3.1. 

 

Ing. Fišer: Rozpočtové opatření kapitoly 60, jsou to vlastně peníze, které vrací 

Odbor rozvoje a investic do Fondu rezerv a rozvoje. To zdůvodnění máte v 

důvodové zprávě, čili jsou to všechno rozpracované akce, které ke konci prosince 

budou nějakým způsobem vyfakturovány a ty sumy, které byly v letošním rozpočtu a 

nebyly dočerpány, se přesouvají de facto do rezervy na ten příští rok. U každého 

bodu máte zdůvodnění, pokud bude nějaká potřeba vysvětlení u některé konkrétní 

akce, požádám pana Ing. Zajíčka, pokud to nebudu vědět já, aby vám to vysvětlil. 

Čili otevírám rozpravu. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Mám technickou k tomu předchozímu bodu. My 

jsme byli v rozpravě a o tom by mělo hlasovat zastupitelstvo, jestli přejdeme 

kontinuálně do jiného bodu a tamten ukončíme. 

 

RNDr. Rašková: Já jsem přerušila bod, ale pokud chcete, klidně o tom můžeme 

hlasovat, budeme hlasovat tady o kde čem, ale klidně můžeme hlasovat o tom, že 

přerušujeme bod a dostáváme se k bodu 3.1. Teď jsme momentálně v bodu 3.1, tak 

to nevím, jak to teď budeme skákat z bodu do bodu. Paní doktorko, musíme 

hlasovat o přerušení bodu s tím, že přejdeme k jinému bodu? Zatím jsme to tak 

vždycky dělali. (Pozn. zapisovatelky: JUDr. Olašáková se vyjádřila mimo 

mikrofon.) My jsme schválili, že od 15 hodin bude rozpočet a já jsem řekla, že 

je to takovým nepsaným pravidlem zvykovým, že tady vždycky jsou ředitelé 

příspěvkových organizací, aby k tomu rozpočtu, pokud na ně budou dotazy, mohli 

reagovat. Protože do rozpočtu je potřeba ještě tady některá rozpočtová opatření, 

která tady jsou, tak jsem chtěla, abychom se dostali k bodu 3.1. Nicméně, pokud 

se domníváte, že je potřeba hlasovat, prosím, paní Krejčí, takže to máte před 

sebou, zastupitelstvo rozhodlo přerušit bod 2.1. 

 

Ing. arch. Fröml: Já jsem chtěl, abychom pokračovali rozpočtem a ne tady těmi 

rozpočtovými opatřeními, protože jeden bod ukončíme a zahájíme další bod, který 

není rozpočtem. Čili jestli se řeklo, že v 15 hodin se projednává rozpočet, tak 

navrhuji, ať přejdeme plynule na rozpočet. 

 

RNDr. Rašková: Má to na sebe návaznost, já jsem to tady říkala, že tady tyto 3 

body, které souvisí s rozpočtem, musí předcházet tomu rozpočtu. Prosím, pojďme 

hlasovat, poprosím paní zapisovatelku, aby nám dala text usnesení, 

zastupitelstvo se rozhodlo přerušit projednávání bodu 2.1 a pokračovat bodem 

3.1, pojďme hlasovat. 

 

Hlasování: 

15:12:46 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         



Strana 21 z 176 

 

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Zdržel se       

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Zdržel se       

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Nehlasoval      

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 26 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (11%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 4 

 

V procedurálním hlasování bylo schváleno přerušení projednávání bodu 2.1 a 

pokračování jednání bodem 3.1. 

 

 

RNDr. Rašková: Prosím kolegu Fišera, aby pokročil k bodu 3.1 

 

 

K bodu  3.1 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků 

do FRR) 

15:13:05 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo Fišer Zdeněk, Ing.: Otevírám rozpravu k bodu 3.1, vidím, že nikdo 

se nehlásí, dám tedy hlasovat o bodu 3.1. 

 

Hlasování: 

15:13:17 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Zdržel se       
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  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Zdržel se       

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 4 

 

Schváleno usnesení č. 17250: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 63 460 000 

 Fond rezerv a rozvoje 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3322 5171   0600042000000 6 000 000 

 Obnova Národního domu 

 0060 3421 6121  1 0600192000000 23 000 000 

 Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD 

 0060 2219 6121  1 0600271000000 160 000 

 0060 3745 5169   0600271000000 390 000 

 Regenerace sídliště Šárka 

 0060 3722 6121   0600449000000 300 000 

 Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD 

 0060 2219 6121  1 0600476000000 1 900 000 

 Regenerace sídliště Tylova  

 0060 2219 6121  1 0600504000000 290 000 

 0060 2219 6121   0600504000000 420 000 

 Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD 

 0060 2333 6121   0600508000000 2 300 000 

 Krasický rybník - stavební úpravy 

 0060 2219 6121   0600513000000 900 000 

 CS Kostelecká        
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 0060 2212 6121   0600540000000 750 000 

 Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD 

 0060 2219 6121   0600546000000 1 700 000 

 Vrahovická - most (vč.PD) 

 0060 2219 6121   0600547000000 500 000 

 Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD 

 0060 3412 6121   0600559000000 2 000 000 

 Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) 

 0060 2219 6121  1 0600568000000 2 500 000 

 Parkoviště u zimního stadionu  

 0060 2219 6121   0600570000000 4 200 000 

 Rekonstrukce ulice Plumlovská vč. zeleně PD 

 0060 3111 6121   0600574000000 600 000 

 EÚO MŠ Žešov 

 0060 5512 6121   0600576000000 2 850 000 

 Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice vč. PD 

 0060 2219 6121   0600580000000 3 500 000 

 0060 2219 6121  1 0600580000000 1 800 000 

 Prům. komunikace a IS pro část pozemků sektoru A Kralická  

 0060 3722 6121   0600581000000 500 000 

 Nakládání s odpady PD 

 0060 3636 6121   0600584000000 6 900 000 

 Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova 

 

 

K bodu  3.2 ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Převod finančních prostředků 

do FRR (2) 

15:13:39 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo Fišer Zdeněk, Ing.: Otevírám rozpravu k bodu 3.2, je to vlastně 

obdobný bod jako bod 3.1. 

 

Ing. arch. Fröml: Předpokládám, že to bude schválené, ale já k tomu připomínku 

mám. Jedná se o Sušilovu, jestli to říkám dobře. Na Sušilově ulici, jak funguje 

u nás rozpočet. Udělá se tak, že se do rozpočtu dá nějaká malá částka a ta 

vlastně není závazná, protože se to potom, rada má v promoci nějakou částku, 

kterou to dosype a když to nestačí, tak se to dá do zastupitelstva a koalice to 

odsouhlasí. Čili ten rozpočet je úplně zbytečný a tak se stalo, že na tu 

Sušilovu ulici bylo daleko míň peněz, protože tam byla rozumná cena, pak se to 

takhle navýšilo na tu nesmyslnou částku, kdy jedna bytová jednotka stojí tři a 

půl milionu korun a nedostavělo se to, přesouvá se to do tohoto roku. Já jsem 

tehdy hlasoval proti tomuhle rozhodnutí a budu hlasovat i proti tomu 

rozpočtovému opatření, když vím, že si to stejně odsouhlasíte. 

 

MVDr. Bartošová: Já jsem se chtěla zeptat ohledně ulice chodník Žitná Čechovice, 

jestli je to tam ten u toho obchodu, nebylo stavební povolení získáno, nelze 

zahájit stavební práce, proto je možno vrátit finanční prostředky do rezervy 

města, tak jsem se chtěla zeptat, co tam je za problém. 

 

Ing. Fišer: Problém je v tom, jak je napsáno, stavební povolení, akce byla 

koncipovaná tak, že bude smlouvou bez stavebního povolení a nakonec jeden 

účastník stavebního řízení dal záporné stanovisko ohledně toho, že se mu 

nezdálo, že v blízkosti jeho objektu bude vsakovací jáma na dešťové vody, ze 

které svádí vodu z té části komunikace a chodníku. Čili teď to musí proběhnout 

klasickým stavebním řízením, ale akce, teď nevím, jestli mě Ing. Zajíček řekne, 

jestli už je stavební povolení, k dnešnímu dni ještě není. Takže ještě není 

stále vydáno stavební povolení, ale bude vydáno kladné stanovisko. Pokud není 

další dotaz do rozpravy, tak dávám hlasovat. 

 

Hlasování: 

15:16:20 
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______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Proti           

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 29 (83%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 4 

 

Schváleno usnesení č. 17251: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 43 700 000 

 Fond rezerv a rozvoje 

- snižuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3612 6121  1 0600522000000 1 800 000 

 Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu 

 0060 2212 6121  1 0600524000000 500 000 

 Stavební úpravy ulice Veleslavínská 

 0060 2219 6121   0600541000000 2 900 000 

 Chodník ulice Žitná, Čechovice PD 

 060 2219 6121   0600546000000 500 000 

 Vrahovická - most (vč.PD) 
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 0060 3412 6121   0600556000000 3 000 000 

 Koupaliště Vrahovice (vč. PD) 

 0060 3612 6121  1 0600558000000 35 000 000 

 Komunitní dům Sušilova (vč. PD)        

 

 

K bodu  3.3 ROZOP kapitoly 70 - Finanční 

15:16:42 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo Fišer Zdeněk, Ing.: Otevírám bod 3.3, rozpočtové opatření kapitoly 

70, tj. odboru finančního, zvýšení výtěžku daní z příjmu fyzických osob a 

navýšení z přidané hodnoty, předpokládané výsledky ke konci letošního roku. Má 

někdo něco do rozpravy? Pokud ne, dávám hlasovat o tomto bodu. 

 

Hlasování: 

15:17:08 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Nepřítomen      

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Nehlasoval      

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 29 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Nepřítomno: 1, Omluveno: 4 

 

Schváleno usnesení č. 17252: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 
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rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  8115  1 0700000000000 30 000 000 

 Fond rezerv a rozvoje 

- zvyšuje rozpočet příjmů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0070  1111   0700000000000 10 000 000 

 Navýšení výtěžku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

 0070  1211   0700000000000 20 000 000 

 Navýšení výtěžku daně z přidané hodnoty 

 

 

K bodu  4. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 

15:18:10 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo Fišer Zdeněk, Ing.: Dávám úvodní slovo Ing. Grulichovi, předsedovi 

Finančního výboru. 

 

RNDr. Rašková: Já do toho ještě vstoupím, já jsem si dovolila požádat kolegu 

Grulicha, aby udělal úvodní slovo k rozpočtu místo mě a současně, aby pak i za 

Finanční výbor se vyjádřil k tomu, jak rozpočet byl sestaven nebo nebyl 

sestaven. Omlouvám se ještě jednou, ale jaksi nejsem ve stavu, abych byla 

plnohodnotným vaším partnerem, takže prosím pan Ing. Grulich. 

 

Ing. Grulich: Já si dovolím využít po dohodě s paní primátorkou pravděpodobně 

toho časového rámce 2× 5 minut, aby byla zajištěna určitá kontinuita a z důvodu 

úspory času budu ten text číst. Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova na 

rok 2018 byl zpracován v souladu s platnou legislativou. Byl několikakolově 

projednán a precizován na radě města. Byl rovněž projednáván na Finančním 

výboru, a to 11. 11. 2017 a tak i na mimořádném jednání tohoto orgánu. Konečná 

verze byla projednána 4. 12., obdrželi jste relevantní zápis. Já si nyní dovolím 

zdůraznit základní parametry navrženého rozpočtu, fakta a souvislosti. Rozpočet 

zahrnuje samozřejmě příjmy a výdaje. Co se týká celkových daňových příjmů, jsou 

plánovány ve výši a budu zaokrouhlovat, ve výši 911.000.000 Kč. Dále celkové 

výdaje činí 1 109 milionů korun. Celkové neinvestiční výdaje jsou ve výši 

779.000.000 Kč a celkové investiční výdaje jsou ve výši 330.000.000 Kč. Ty se 

dále člení ještě na stavební investice, které činí 299 milionů korun, zahrnují 

60 položek, což je z celkového objemu rozpočtu 26,98, téměř 27 %. Další položkou 

oblasti investic jsou tzv. investiční výdaje ostatní, které zahrnují částku 

31.000.000 Kč. Jedná se o investice, zahrnující například strategické nákupy 

pozemků, regulační plány, územní studie atd. Vedení města resp. rada města má 

ambici zrealizovat určitě nákupy v příštím roce pozemků, které by sloužily pro 

vytvoření bariéry zeleně kolem Prostějova, hovořilo se vždy o tzv. prstenci, to 

by byly určité zárodky segmenty, nicméně v této oblasti už některé kroky byly 

učiněny. Dále rozpočet zahrnuje položku náklady na opravu a údržbu, které činí 

částku, nebo jsou v částce 48.450.000 Kč, zahrnují 21 položek a z celkového 

rozpočtu v procentuálním vyjádření se jedná o 4,4 %. Jestliže sečteme náklady na 

stavební investice, opravy a údržbu, tak jsou ve výši 347.000.000 Kč, což z 

celkového rozpočtu je 31,34 %. Pokud sečteme náklady, respektive výdaje na 

stavební investice, ostatní investice, opravy a údržbu, pak se dostáváme na, 

bych řekl, velmi slušnou částku 378.000.000 Kč. Návrh rozpočtu zahrnuje rovněž 

položku tzv. financující operace, které jsou ve výši 198.000.000 Kč, budou 

dominantní, a to je potřeba zdůraznit, sanovány užitím rezerv města, zejména 

Fondu rezerv a rozvoje, a to ve výši 201 milionů korun. Dovolím si zrealizovat 

určitou charakteristiku návrhu rozpočtu. Považujeme tento návrh za 

proinvestiční, považujeme ho za v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu na 

roky 2019 až 2022, což je v našem pojetí nebo nejenom v našem pojetí, je to 

určitá strategie pro tuto oblast, i když strategie není vždy dogmatem a je 

mnohdy potřeba zapojit i rozum. Rozpočet nebo návrh rozpočtu zahrnuje solidní 

objem oprav a údržby majetku, pokrývající nutné financující operace tak, jak 

jsem již zmínil, nebo chceme-li deficit prostřednictvím užití Fondu rezerv a 
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rozvoje, což umožnily výborné výsledky hospodaření v minulých letech a taky 

předpoklad indikace hospodaření v roce 2017. Částečně se jedná o vratku 

finančních prostředků z nerealizovaných investic, ale rovněž z dokončených 

investic, u nichž bylo dosaženo určitých úspor díky náročným výběrovým řízením. 

Zahrnuje tento návrh slušný objem projektů ve prospěch životního prostředí, 

vzhledem úspory času, tak v tom položkovém rozpočtu najdete ty jednotlivé 

projekty. Poznamenávám, že je při stanovení daňových příjmů ze sdílených daní 

byla predikce snížená a takto snížená se promítla do návrhu rozpočtu z důvodu 

jisté opatrnosti. Myslím, že to je správný přístup, protože myslím, že bychom 

měli eliminovat některá rizika. Celá řada investic a oprav je a tak je i 

doporučení toho střednědobého výhledu na roky 2019 až 2022, celá řada investic 

je orientovaná na snížení provozních nákladů našeho majetku. Jedná se o různé 

rekonstrukce, modernizace, zateplení atd. Je potřeba připomenout, že plán příjmů 

se již tradičně nenavyšuje díky zvýšené dani z nemovitosti, kterou město 

dlouhodobě drží na stejné úrovni, i když legislativa by navýšení umožnila, 

respektive umožňuje. Při této příležitosti bych chtěl poznamenat, že rada chce 

díky zvýšené reinvestici majetku, která byla zrealizována z důvodu historicky 

vzniklé nespravedlnosti jejich výše, tyto prostředky věnovat prostřednictvím 

domovní správy na opravy a modernizaci bytového fondu tak, aby nájemníci viděli, 

že zvýšený nájem se projeví ve zlepšené úrovni bydlení, stejně jak je tomu 

například u bytových družstev a společenství vlastníků, kde významnou položku 

nájmu právě tvoří fond oprav. Ještě bych chtěl poznámku, i když se v této 

oblasti jedná nejen o rozpočet jako takový, ale jedná se o cash flow, poznámku k 

problematice pohledávek po lhůtě splatnosti. Finanční výbor se tady této 

záležitostí věnuje na každém svém jednání. Jeden Finanční výbor se zaměřil na 

tuto oblast, bych řekl, ve velké míře, a když zjednoduším výstupy, tak Finanční 

výbor konstatoval na základě provedené důkladné analýzy, že využíváme celý 

legislativní rámec, který v současné době je. Dali jsme doporučení paní 

primátorce, aby prostřednictvím měst a obcí pomohla iniciovat změny v 

legislativě, protože podle našeho názoru by měly být přísnější, ale co je 

důležitý parametr. Těch 70.000.000 Kč, které jsou atakovány v pohledávkách po 

lhůtě splatnosti, a teď se dopustím velkého zjednodušení, tak naběhlo během 15 

roků. Jak jsem již avizoval, Finanční výbor návrh projednal a jednoznačně 

zastupitelstvu města doporučuje ke schválení. 11 přítomných členů hlasovalo pro, 

1 se zdržel. Chtěl bych využít i této příležitosti, abych poděkoval všem 

zainteresovaným pracovníkům, kteří se podílí na tvorbě návrhu tohoto rozpočtu, 

zejména Finančnímu odboru Ing. Cardovi, Ing. Ptáčkové, protože si myslím, že 

odvedli velmi solidní práci. Paní primátorko, možná teď bych doporučil, kdyby mě 

doplnil Ing. Carda v tom mém vyjádření. 

 

Ing. Carda: Doplním jenom pár čísel, jak řekl pan předseda, otázka příjmů města 

Prostějova vycházela z tohoto roku s tím, že podle výhledu, který budete 

schvalovat rovněž dneska na zastupitelstvu, tak podle predikce to vypadá, že 

ekonomika naše jede, takže tam očekáváme až 100.000.000 Kč do příjmové části 

rozpočtu města Prostějova. Nicméně tady jsme se trošku drželi při zemi, 

navrhujeme tam 75 000 000, čili v té částce 911,5 mil. korun, z tohoto na příští 

rok je cca 75 000 000 navýšení na sdílených daní plus 5 % nárůst dotace na výkon 

státní správy, což dělá asi 2,7 miliony. To je příjmová stránka, adekvátně k 

tomu byla výdajová stránka, kde průběh rozpočtu byl takový, že jsme se drželi 

indexu 1 tohoto roku s tím, že Rada města Prostějova 2× rozpočet projednávala, 

doplňovala se částka na dotace, kde součástí rozpočtu je dotace jak v tomto roce 

25.000.000 Kč se očekává je plánováno na dotace na příští rok, plus jak tady 

byly otázky na provozní výdaje, tak pochopitelně byly zapracovány jako 

zastupitelstvo rada požadovali, tak jsme navyšovali v provozních výdajích jak 

opravy domovní správě z částka asi 17 000 000 na 22 000 000, to samé v kapitole 

20 v oblasti školství, kde jsme do kapitoly 20 navyšovali asi 7,5 miliony. 

Odpisy, kde vlastně ty odpisy, které školy odepisují naše budovy, protože je 

mají svěřené, tak tuto částku potom odváděli zpátky k nám, což rada města řekla, 

že budeme, navrhuje zastupitelstvo schválit, že budeme část ponechávat, čili 

60 % výtěžku těch odpisů, že ponecháme na kapitole 20 a následném tyto 

prostředky budou rozdělovány v příštím roce zase opět převážně do oprav, jak to 

je u bytů a nebytů, kde to je sjednoceno také 60 % vlastně ponecháváme na 
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kapitole 90 u kolegy Vojtka v příštím roce na opravy těch bytů, plus 

pochopitelně jak jste sledovali, byl v tomto roce i pro příští rok nárůst platů 

čili to se zapracovalo, jak u nás, u Městské policie tak u námi zřizovaných 

organizací, jako je kino, divadlo a podobně. Toto se vlastně všechno už tam 

promítlo v té výdajové stránce rozpočtu, no a na to vlastně kdokoliv vedoucí 

odboru požadoval ještě v tomto roce nad index jedna na takzvaně další výdaje, 

tak požádal radu, takže Rada města Prostějova doporučil to zapracovat v celkové 

částce 15.000.000 Kč, tak je to tam v tom materiálu, máte rozepsáno, který odbor 

kolik chtěl. Když to jenom shrnu, tak opět nejvíc tam byla kapitola 90, kde se 

to týkalo převážně nárůstu na výdaje na opravy chodníků, pak tam je křižovatka 

řešení a další takové otázky, které rada naznala, že by bylo dobré v příštím 

roce řešit. Čili po zapracování té 15 milionové částky nad index 1 došlo k tomu, 

že ta částka na výdaje je v té výši 730,5 mil. korun. Po zapracování tohoto 

všeho, rozpočet města, pardon, ještě je tam rezerva rady 30 milionů korun, čili 

po zapracování těchto všech částek, zůstávalo do investic asi 160.000.000 Kč. 

Rada města vzala od kolegy Zajíčka přehled investic pro ten příští rok, kde 

vlastně se to opět procházelo, která akce bude dojíždět, tak se prioritně 

zařazovala plus ty, které chtějí řešit a doporučila zastupitelstvu schválit na 

řešení, takže vznikla, dejme tomu, nějaká verze v návrhu investic pro příští 

rok, která měla čáru 350.000.000 Kč, cca, takže potom, aby to město Prostějov 

mohlo realizovat, tak zaprvé z tohoto roku kolega Zajíček, jste schvalovali 

právě teď před chvilkou ta dvě opatření, kde kolega Zajíček nevyčerpal v tomto 

roce 100.000.000 Kč, které vracíme zpátky do Fondu rezerv a rozvoje plus dalších 

100.000.000 Kč budeme z Fondu rezerv a rozvoje vytahovat do rozpočtu příštího 

roku z našich rezerv v přebytku hospodaření minulých let i tohoto roku tak, 

abychom mohli vlastně tu částku 349.000.000 Kč proinvestovat a to jak v opravách 

tak investicích. K těm opravám ještě jenom jedna zmínka Odpisy máme asi 80, 84 

milionu korun a je doporučováno vždycky, aby aspoň to, co máme na odpisy šlo do 

opravy majetku, čili tam můžete sledovat, když se podíváte, kolik tam máme na 

opravy nějaké, teď tam Ing. Zajíček dáváme 48 000 000. k tomu, když dáte 22 

domovní správu, co dáváme na byty a nebyty, k tomu odbor školství, co většinou 

jde také do oprav, tak se opravdu dostáváme na částku zhruba těch 80.000.000 Kč, 

čili co je doporučováno z odpisů dávat do oprav majetku zhruba v té výši odpisů, 

tak město Prostějov se tohoto drží a snaží se tu linii držet. 

 

RNDr. Rašková: Do rozpravy byl přihlášen pan M., jestli by chtěl k rozpočtu a 

mezitím, prosím, má někdo další dotaz, připomínku? 

 

Ing. Navrátil: Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu. Rozpočet 

podpořím, budu hlasovat pro. Je tam několik věcí, které pak budeme muset řešit v 

rozpočtu 2019, ono se to nezdá, to už je zase za rok. Nedostal se tam například 

parkovací dům do rozpočtu 2018, načež parkování v centru Prostějova musíme řešit 

poměrně razantně, pak máme celkem vysoký podíl projektových dokumentací, bylo mi 

řečeno, že projektové dokumentace se dělají z důvodů možného získání dotací, tak 

jestli můžeme upřít se tímto směrem, ať ty projektové dokumentace, které 

vznikají, ať se víc promítnou do získaných dotací. Pak tam bylo několik návrhů, 

například k participačnímu rozpočtu, které se ještě zatím neřeší, ale časem by 

se řešit měly a ke snížení například provozních nákladů říkal jsem, jsou tam 

hodně mzdové náklady třeba na neuvolněného radního nebo jsou tam některé 

náklady, které by šly snížit. Děkujeme za zaslané materiály, většinou to máme 

všichni v mejlu. Já návrh podpořím. 

 

Ing. arch. Fröml: Já jsem si v tisku přečetl, že jste, paní primátorko, 

prohlásila, že na semináři nebyly žádné připomínky, a že se teďka budeme 

předvádět u mikrofonu. Takže já řeknu jenom to, co jsem řekl na semináři. Všiml 

jsem si toho, prosím vás náš první rozpočet, který jsme schvalovali, byl tři 

čtvrtě miliardový, dnešní už je vlastně miliardový, tzn., že je tam prudký 

nárůst příjmů a já tvrdím, že je to projídací rozpočet, typicky sociálně 

demokratický, taky vládne sociální demokracie a nejsem ztotožněný s některými 

věcmi. Hlavní co mi připadlo, že je takový, město investuje málo. Každý rok 

investovalo asi 200 milionů korun, letos to bude víc, bude to asi 

300.000.000 Kč, ale 100.000.000 Kč se vlastně neproinvestovalo vloni, takže se 
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přesouvají zpátky, takže jsme zpátky na těch 200 milionech korun. Většinou ten 

rozpočet je projednáván tím způsobem, že se nám tady předhodí a že my se teďka 

budeme dohadovat, co dáme do investic, co nedáme. Já v tomhle nebudu pokračovat, 

já si myslím, že věcí, co jsou tam dané, kromě té Sušilky, že jsou rozumné. Já 

bych ten rozpočet investic podpořil, ale co ta druhá část? Z té jedné miliardy 

vlastně 200 milionů jsou ty investice a to jsou ty věci, které nejsou absolutně 

rozkrytelné. Já si myslím, že v tom zbytku se daly nějaké peníze ušetřit a že se 

projídají. Já vím, já jsem se díval na to, kolik se rozdává v jednotlivých 

letech, neustále to stoupá, ona je také nějaká inflace, rostou nároky, peníze 

jsou, takže se rozdává, ale ono to funguje pomalu jak mandatorní výdaje, 

protože, až se bude dělat rozpočet příštího roku, tak se bude opisovat letošní 

rozpočet, a zase se tam něco málo přidá a mně připadne, že my projídáme zkrátka 

městský rozpočet a těch 200 milionů je strašně málo. Druhá věc ještě co mi vadí, 

že šaháme do toho fondu rozvoje asi 100 000 000 a ještě to vezmeme v době, když 

skutečně ten příjem města roste. (RNDr. Rašková: Pane kolego, dvě minuty.) 

Primátor Pišťák ušetřil svojí politikou nějaké peníze, já jsem si myslel, že to 

je vlastně plus a mám dojem, že to musíme rychle vyprázdnit, aby to, co se tam 

ušetřilo, aby nezbylo tomu zastupitelstvu, které přijde po nás. 

 

RNDr. Rašková: Myslím, že co jste tady řekl na začátku, že jsem takhle přesně 

neřekla, nicméně požádala bych pana Ing. Cardu, aby se vyjádřil k tomu, jaké 

procento on tady říkal, pardon jenom odpověď na dotaz Ing. Frömla, omlouvám se 

pane M.. Už to tady zaznělo, jaké je procento investic z celkového rozpočtu. 

 

Ing. Carda: Celkové procento je asi 27 %, co vlastně dáváme do rozpočtu města 

Prostějova do investic, včetně zapojení rezerv města. Jak říkal pan Ing. arch. 

Fröml, vždycky je to otázka nějaké shody, najít vlastně shodu dejme tomu, 

protože když třeba od 1. listopadu je nárůst platů, tak buďto tu vyhlášku 

akceptujete, anebo byste musel paní tajemnici nebo někomu dát příkaz, aby 

vyházela třeba, já nevím, 10 lidí, protože to tak je. To samé, pokud se 

rozhodneme dávat do oprav, tak dáváme do oprav, jestli chceme tady mít krásné 

město, tak zase musíme dát do zeleně, kde opět nám ty výdaje rostou a vždycky je 

to otázka toho, co chceme, té vůle, co vlastně chceme, a ten rozpočet potom 

jenom dokresluje tu vůli, kterou mají orgány města. 

 

RNDr. Rašková: Já mám ještě jeden dotaz, pane inženýre, jaké je obvyklé procento 

v ostatních městech, procento investic. 

 

Ing. Carda: Doporučováno je 20, minimum je 20 a ostatní města mají tak 25 %, co 

dávají do investic. 

 

R. M., občan, přihlášený do rozpravy: Děkuji paní primátorce za odpověď o výši 

úroků sjednané půjčky na výstavbu sportovní haly. Mluvím o NOC, úroky byly 

sjednány nulové, ale neexistuje žádný doklad o podrobnostech, například o 

splacení půjčky. V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsem splátky půjčky nenašel. S 

ohledem na komunální volby v roce 2018 jsem přesvědčen, že věřitel své miliony 

nepůjčil na dobré slovo. Pokud neexistuje smlouva, musí být půjčka jištěna jinou 

písemnou formou, pravděpodobně směnkou. Jak slyším slova půjčka, směnka a ČSSD, 

mám velké obavy. Proto žádám zastupitelstvo, aby splnilo svoji zákonnou 

povinnost a zveřejnilo všechny uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun třeba ve 

formě notářského ověřeného čestného prohlášení, protože zveřejněním poruší 

podmínky věřitele, musíme být v případě nesouhlasu připraveni peníze vrátit a 

sehnat je jinde. Žádám tedy zastupitelstvo, aby ponechalo v roce 2018 

dostatečnou rozpočtovou rezervu na variantu předčasného splacení půjčky, kterou 

uvolníte na jiný účel po případném získání dotace. Doufám, že nová vláda bude 

vstřícnější k naší žádosti o dotaci a připravte se na variantu, že při změně ve 

vedení radnice vám věřitel oznámí, že nulový úrok platil pro primátorku Raškovou 

a nový primátor musí platit úrok podle zákona. Tuto věc bych uzavřel slibem, že 

porušení zákona o zveřejňování smluv nebudu hlásit dříve než za 90 dní.  
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RNDr. Rašková: Pane M., město zveřejňuje všechny uzavřené smlouvy nad 50 tisíc. 

(Pozn. zapisovatelky: R. M. se vyjádřil mimo mikrofon.) To není smlouva 

s městem, to je smlouva mezi Prostějov olympijský a věřitelem, ne města. 

 

Ing. Blumenstein: Já mám několik problémů s několika položkami. První, v tom 

rozpočtu je skutečně velké množství neinvestičních výdajů. Opravdu obrovské. Já 

bych si dovolil požádat v případě položky 29 milionů korun na dopravní 

obslužnost, jestli bych k tomu mohl dostat písemně, nečekám to teď, podrobnosti, 

z čeho se ta položka skládá. Přijde mi to jako obrovská částka 29 000 000 ročně.  

 

RNDr. Rašková: Ing. Nakládal v podstatě může odpovědět hned a to písemně poslat 

mailem v nejbližších dnech. Může odpovědět hned, z čeho se skládá. 

 

Ing. Nakládal: Samozřejmě mohl bych odpovědět hned, ale většina těch údajů je 

chráněna obchodním zákoníkem a obchodním tajemstvím. Já tady mám tu tabulku, já 

ji můžu Ing. Blumensteinovi předat teď hned s tím, že tedy je to neveřejné, není 

to určeno pro veřejnost. 

 

Ing. Blumenstein: Budu pokračovat, děkuji za tu reakci, ale trošku mě nadzvedla 

ze sedadla (RNDr. Rašková: Jsou tady konkurenční firmy.), neboť jsou to veřejné 

peníze, takže bych si přál a už jsem to tady vyslovoval toto přání před rokem, 

před dvěma i před třemi, aby veškeré smlouvy, které město uzavírá a jsou z 

městských peněz, aby obsahovaly ustanovení, že obě smluvní strany souhlasí s 

tím, že ta smlouva, tak jak je, bude zveřejněna. Já si nedovedu moc představit, 

abychom řekli, utratili jsme 29 000 000, vážení občané, byly to původně vaše 

peníze, ale my vám neřekneme za co, protože to je obchodní tajemství. Nevidím 

žádný důvod, proč by to nemohlo být zveřejněno, a to do poslední koruny za co ta 

smlouva ty peníze vynakládá. Takže to byla první věc. Pak tam je položka nebo 

souhrn položek 120 milionů korun, nákup ostatních služeb. Rovněž bych si přál, 

určitě existuje nějaký souhrnný rozpis toho, o jaké služby se jedná, zase to 

nečekám hned, stačí mi to písemně, ale rád bych viděl, jaké ostatní služby za 

těch 120.000.000 Kč jsou nakoupeny, řekněme nad 10 tisíc, nepředpokládám, že to 

bude úplně. 

 

RNDr. Rašková: Můžeme odpovědět hned. Mgr. Vojtek je nachystaný. 

 

Mgr. Vojtek: Ta položka 120 milionů a nějaké drobné se skládá z několika 

položek. Těch 21 037 000 Kč je komunikace a budu pokračovat dál směrem dolů. 

Ostatní služby, revize, to jsou výtahy, komíny, případně úklid, potom další 

nákup ostatních služeb, jedná se o správu bytů a nebytů, potom jsou ostatní 

služby související s veřejným osvětlením, dále pohřebnictvím, komunálním 

odpadem, potom je tam čištění komunikací Olomouckého kraje, je tam veřejná 

zeleň, závlahy a následná údržba a poslední částka je tam provoz veřejných WC. 

Všechny tyhle podklady naleznete vlastně v rozklikávacím rozpočtu, jsou tam 

všechny faktury, můžete si všechny prohlédnout za letošní rok. 

 

Ing. Blumenstein: Pak mám ještě jedno přání. V těch investičních položkách je 

pro mě stále nepřijatelný řádek 42.000.000 Kč komunitní dům Sušilova, tedy 48 

milionů už je proinvestováno, celkem 90 a 42 000 000 pro ten příští rok. Já jsem 

na minulém zastupitelstvu vyslovil přání, abych mohl vidět, jaký tam bude 

stanovený nájem. Dostalo se mi odpovědi do 30 dní, že stanoven ještě není, takže 

bych si znovu přál, pokud byste dokázali ten nájem stanovit v co nejbližší době, 

tak bych si přál odpověď a současně v případě této položky poprosím o digitální 

podobu projektové dokumentace, mohu-li ji dostat emailem, včetně položkového 

rozpočtu, protože to je pro mě pořád nepochopitelná položka. V neposlední řadě 

bych chtěl říct, že se mi nelíbí, že ten rozpočet je 200 000 000 schodkový, 

přestože je to z rezerv, není to na úvěr, což je fajn, tak pořád je to schodek 

200 000 000, což si myslím, že v době, kdy máme konjunkturu, tak není vhodné mít 

schodkové rozpočty. Můžeme se tady chlácholit tím, že máme 27 % rozpočtu 

investičních, ale pokud to je každý rok tak, že 100 milionu z toho se fakticky 

neproinvestujeme a vrátí, tak to přepočtené procento by pak vypadalo úplně 

jinak. 
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Ing. Carda: Poslední reakce na ten schodkový rozpočet, pochopitelně toto tak jak 

se schvaluje je schodkový, nicméně …… rozpočtový výhled, doporučována je tam 

někde hranice volných financí 200.000.000 Kč, když to jenom shrnu teď aktuálně 

za stávajících očekávaných příjmů a výdajů, pokud to dáme dohromady, tak nám 

zůstává nějakých 160.000.000 Kč. K tomu když dáte rezervu rady 30, tak už máte 

190.000.000 Kč a k tomu kdybychom nenavyšovali…… se navyšovali, tak dostaneme 

opravdu tu částku 200.000.000 Kč. Čili, když to jako shrnu, tak jak teďka máme 

aktuálně příjmy a výdaje, tak se dostaneme na částku 200.000.000 Kč za 

vyrovnanosti rozpočtu.  

 

Ing. Blumenstein: Jestli mohu přímou reakci, to je sice prima, ale bavíme se tu 

o hospodaření v letech minulých, pokud to takto v tom letošním roce protočíme, 

protlačíme vlastně více než polovinu rezervy, tak samozřejmě v tom dalším roce 

přijde situace, kdy zjistíme, že máme poměrně hodně mandatorních nebo 

spotřebovaných výdajů a nemáme vlastně rezervy, z čeho to krýt. 

 

Ing. Carda: Já bych ještě zareagoval, já jsem chtěl zmínit, že současnost …… 

dotace, kde pochopitelně v příštím roce ještě očekáváme, pokud se kolegu 

Zajíčkovi a jeho oddělení podaří, co plánují, tak by celkem ještě 105 milionů 

korun dotací mělo přijít, což na to rozpočet nemyslí, protože nemáme podepsané 

smlouvy, proto není součástí, nicméně, můžeme říci, že o tu částku 

100.000.000 Kč, by se ty rezervy města v příštím roce měly, jako když sanovat 

zpátky. 

 

Ing. Matyášek: Já mám k tomu rozpočtu několik poznámek. Už jsem je říkal i na 

semináři. První moje poznámka je položka 4.235.000 Kč na marketingové výdaje. Já 

jsem žádal, aby mi byl předložen projekt tady těchto marketingových výdajů, ten 

jsem samozřejmě nedostal. Je to položka, kvůli níž budu hlasovat proti tomu 

rozpočtu, protože je neadekvátní, nevím, co se za ni bude pořizovat pro město a 

jak se zlepší situace občanů. Další položka je v investicích 2.000.000 Kč na 

projektovou dokumentaci na rozšíření aquaparku, zde jsme na semináři byli 

ujištěni, že se bude jednat o vypracování studie, která porovná dvě varianty, 

které jsou dneska ve hře, tzn. 25 metrů a 50 m plavecký bazén. Zúčastnil jsem se 

výrobního výboru, nestačil jsem se divit, protože už byly nachystané smlouvy na 

vyrobení projektové dokumentace, která má být na pětadvacetimetrový bazén. Já 

opět žádám, aby byly nejdříve zpracovány ty studie, a to včetně provozních 

nákladů, investičních nákladů, aby zastupitelstvo města mohlo potom při svém 

rozhodování skutečně rozhodnout o tom, jaká varianta této investice a troufnu si 

tvrdit, že významné investice pro město Prostějov bude. Jenom taková perlička, 

dozvěděl jsem se, že v akvaparku bazén úžasný tří dráhový je nevyužitý, že tam 

tedy z toho pan Dr. Šlambor vyhodil závěr, že o plování, jako takové není zájem. 

Je zájem o atrakce. No samozřejmě, protože pokud byste si měli zaplavat ve tří 

dráhové pětadvacítce, tak asi dopadnete špatně. Já se přihlásím s dalším 

příspěvkem. 

 

RNDr. Rašková: Já bych odpověděla na tu první část, marketingové smlouvy. 

Marketingová smlouva, sice v rozpočtu jsou 4 000 000, nicméně marketingovou 

smlouvu jsme vypsali a výběrové řízení je na 1 900 000 plus DPH, takže v žádném 

případě tady tato částka nebude. 

 

Ing. Matyášek: Děkuji Vám za tu odpověď, nicméně v tom rozpočtu je a já s touto 

položkou nesouhlasím, pokud je jiná částka, ten rozpočet měl být aktualizován a 

měly by tam být aktuální údaje. 

 

Ing. Fišer: Já odpovím na vysvětlení té projektové dokumentace na bazén. Pan 

Matyášek se mýlí, žádná dokumentace projektová není objednána, jsou dojednány 

studie, čili to se jedná o tu studii, o které jsme se tady bavili. Studie na 

padesátimetrový bazén je vypracována od firmy Wach, studii na pětadvacetimetrový 

bazén jsme teď na tom výrobním výboru objednávali. Samozřejmě jsou to bazény, 

které jsou vybaveny navíc atrakcemi, tak jak je to v jiných městech. Potom 

teprve bude následovat analýza přínosů a nákladů, podle které vyhodnotíme nebo 
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naši nástupci vyhodnotí, kterou variantu bazénu se rozhodnou stavět, projektovat 

napřed. 

 

Ing. Matyášek: Já bych chtěl odpovědět, aby to nezapadlo, protože společnost 

Wach tady udělala analýzu nákladů a výnosů, jak na pětadvacítku, tak na 

padesátku. Ale nemám informaci o tom, že by ta její studie, která stála půl 

milionu korun, počítala s nějakým 50 metrovým bazénem. Je to studie na 25 

metrový osmi dráhový bazén. Jsem rád, že od této věci se upustilo, protože 

skutečně to bylo koncepčně nevyhovující, ale jinak, jak to bylo řečeno, na tom 

výrobním výboru, tak se jedná o pětadvacítku. 

 

RNDr. Rašková: Já ještě doplním, 2 000 000 a na 1 rok, smlouva s TK, necelé dva 

miliony, 1,9 mil. plus DPH a na jeden rok. 

 

Mgr. Švec: Já jsem byl na semináři loni i letos a stejný výsledek, tzn. veškeré 

připomínky, které jsme tam měli, tak bylo hezké, že jste je poslechli, ale ani 

jedna z nich se nezapracovává, potom se třeba divíte, že to tady říkáme znovu a 

obviňujete nás z toho, že to děláme kvůli kamerám. Budu mluvit úplně stejně jako 

jsem mluvil tam. Pro mě rozpočet se schodkem 200 000 000 je naprosto 

nepřijatelný. Nemyslím, že to je správné. Za druhé to hraní si s procenty, kolik 

že my to procent dáváme na investice, když sto milionů je vlastně z loňska, 

takže my z toho letošního rozpočtu nedáváme zdaleka ani těch 20 %, které jsou 

doporučené, a to přesto, že se tady prezentuje nějakých 34 %. Strašně mi vadí 

komunitní dům, stejně jako kolega Blumenstein, to je neskutečně předražená 

stavba. Obecně v tom rozpočtu se nijak nešetří, jenom se říká, však máme v 

rezervě dost a přijdou dotace a prostě můžeme to tam nacpat. Loni byl schodkový 

rozpočet, letos je schodkový rozpočet a po nás potopa. To je jedno, že se má 

stavět bazén, říkal jsem to už na semináři. Rozumný hospodář by si našetřil do 

kešeně, pokud chce stavět půlmiliardovou investici za bazén a ne to nacpat do 

schodkového rozpočtu v době růstu. To jsou důvody, proč já teda nemůžu v žádném 

případě hlasovat pro rozpočet. Ještě řeknu tolik. Hromada peněz, hromada milionů 

jde do správy majetku, a protože vím a máme tady kauzu před chvilkou řešenou a 

ještě se k ní vrátíme a plus MANTHELLAN a další, moje důvěra k tomuto odboru je 

nulová. Jeho kontrola nefunguje podle mého názoru správně a nemám důvěru k tomu, 

že ty peníze jsou vynakládány efektivně. Myslím, že je tam docela značná úspora, 

kdyby se trochu chtělo, ale ona se nehledá. 

 

Ing. Blumenstein: Co se týče těch marketingových služeb, jsem rád, že nás paní 

primátorka ubezpečuje, že jsou to 2 000 000, nicméně v tom rozpočtu je ještě 

4 235 a tak to prostě předkládáte, takže vám potom v tu chvíli nic nezabrání 

uzavřít další marketingové smlouvy s jakýmkoliv dalším subjektem, protože v 

rozpočtu jsou na to připravené peníze. Pokud k tomu připočteme řádek nákup 

propagačních služeb za 700 000 a nákup propagačních materiálů 1 116 mil., 

dohromady mi to vychází 6 100 000. Takže tohle je tam skutečně na propagaci, a 

to se musím ptát společně s kolegy, jak moc to prospěje občanům města 

Prostějova. Je to prostě strašně moc, tak jako na celou řadu dalších věcí. Já 

mám ale ještě dotaz i k položce 37 milionů, rekonstrukce DDM Vápenice 

tělocvična, včetně projektové dokumentace. Tam jenom prosím o informaci, jestli 

je tam plánovaná nová tělocvična nebo rekonstrukce stávající nebo prostě tu 

informaci k této investiční akci, ty jsme žádné ve slušné podobě nedostali, a to 

mě přivádí znovu na připomínkou, kterou už tu opět vznáším poněkolikáté. Vidím 

velký deficit v kvalitě připravenosti těch investičních akcí v tom smyslu, že se 

to připraví v projektové dokumentaci, vyprojektuje se to a následně 

zastupitelstvo, ale i občané města už to dostávají v hotové formě bez možnosti 

jakékoliv změny zásahu. Prostě, tak se to vyprojektovalo, vyšlo to 90 000 000, 

vyšlo to 37 mil. a berte to jako fakt. Já si myslím, i ta příprava v té fázi 

studie a v té fázi rozmyslu, co by to mělo být, kolik by to mělo stát, aby tam 

byl už na počátku propočet a k čemu by to mělo sloužit, má fungovat úplně 

opačně. Když byste si to stavěli za svoje peníze, tak půjdete od konce. Řeknete 

si, k čemu to chci užívat, kolik za to chci dát dohromady peněz, pak teprve 

udělám studii, propočet a následně projekt. Vy to tak s prominutím neděláte. Vy 

prostě to necháte zprojektovat, ono to vyšlo 37, ono to vyšlo 90, takto to tak 



Strana 33 z 176 

 

bereme a podle toho to postavíme. Takže tam bych znovu apeloval na tu přípravnou 

fázi, ta prostě má vypadat úplně jinak a máte to dělat tak, jako byste si to 

dělali za své. 

 

Ing. Fišer: Můžu se vyjádřit konkrétně třeba k tomu domu dětí a mládeže, akce se 

skládá ze dvou objektů. První objekt je rekonstrukce toho stávajícího starého 

objektu, druhý objekt je výstavba nové tělocvičny na místě venkovního hřiště. 

Takže samozřejmě první už je zahájena, druhá akce, na tu zatím nebylo vydáno 

stavební povolení, protože se odvolal jeden soused. Co se týče nákladů, tak je 

to tady rozepsáno. V minulém bodě jsme schvalovali vratku řádově těch 

20.000.000 Kč na tu tělocvičnu, která byla v plánu už na letošní rok původně. 

 

Ing. Matyášek: Já bych se v tom druhém vstupu chtěl připojit ke kolegovi 

Blumensteinovi s tím, že již na semináři jsem chtěl, aby v tom rozpočtu byly ty 

položky, které on zmiňoval, nákup ostatních služeb, opravy a údržba, lépe 

specifikované. Trošku mě udivuje, že jsme tady s nimi byli konkrétně seznámeni a 

v tom rozpočtu to není zohledněno. Trošku mě udivuje, že jsme tu byli 

mystifikováni s tím, že něco můžeme dohledat v rozklikávacím rozpočtu, myšleny 

byly konkrétně faktury, ale my tady schvalujeme rozpočet na rok 2018 a tam, 

předpokládám, ještě žádné faktury být nemohou. Další věc, která se týká důvodové 

zprávy a tady mě, prosím pěkně neobviňujte nebo nepodezírejte z toho, že bych si 

tady chtěl natřásat peří. Já si myslím, že rozpočet je natolik vážná věc, aby 

byl prodiskutován před občany města. Mluví se tady, že se svěřují nějaké 

kompetence, je to na straně 6, Radě města Prostějova a je zde limit částky 5 

milionů korun. V tomto smyslu nic proti tomu, nicméně mám pocit, že to je trošku 

zmatečné ustanovení v bodě a) i b), kde se hovoří, že těch 5 milionů je vyjma 

nabytí nemovitých věcí do majetku města a v závorce je zároveň s výjimkou 

inženýrských sítí a pozemních komunikací. (RNDr. Rašková: To je ze zákona.) 

Nevím, jak si to mám vykládat, jestli ze zákona může rada v limitu těch 5 

milionů korun. (RNDr. Rašková: Ze zákona rada nemůže přijmout žádné rozhodnutí, 

které se týká nabytí věci. Toto je pravomoc svěřena pouze zastupitelstvu, i když 

je to pod 5 milionů.) Ale tady mi to dává smysl spíš trošku opačný, protože těch 

negací je tady hodně, že z toho omezení jsou ty inženýrské sítě vyjmuty, tak 

bych prosil vysvětlení. 

 

RNDr. Rašková: Je to přesně citace ze zákona o obcích. Pravomoci zastupitelstva, 

vyhrazené promoce zastupitelstvu je nabytí movitého majetku vyjma sítí, to je 

přesně citace ze zákona o obcích. 

 

P. Kapounek: Já jsem si ten rozpočet pročetl, narazil jsem tam na nějaké věci a 

domnívám se, že časem bude potřeba jít do struktury toho rozpočtu a trošku se na 

to podívat lépe. Ale měl jsem takovou slabou chvilku, kdy jsem si snad říkal, že 

bych ten rozpočet i podpořil. Jenomže tím důvodem bylo to, že chápu, že tam se 

počítá s tím, že by se snad získaly nějaké ty dotace a že to, co se má použít z 

těchto rezerv, tak dneska se do těch rezerv zase převádí atd., takže ono to na 

první pohled vypadá, jak ten rozpočet je krásný vyrovnaný, ale co mi nedošlo, je 

to, co tady zaznělo před chvílí, že ono to v těch rezervách je proto, že se 

investuje. Ono se to vždycky narozpočtuje a pak se neinvestuje a tak to krásně 

vypadá, jak hezky hospodaříme a ve skutečnosti tu obrovskou kouli těch investic 

valíme před sebou a jednou nás zavalí. Čeká nás bazén, rekonstrukce zimního 

stadionu, druhá ledová plocha, sportovní hala, která by byla skutečně pro 

veřejnost, propojení severního obchvatu na ulici Josefa Lady, a to jsem 

vyjmenoval ty největší věci, co mě tady v pár minutách napadli a ono toho bude 

podstatně víc. Když se to sečte, to bude tak miliarda, možná víc. Z čeho to 

budeme platit, když příští rozpočet je papírově 200 000 000 ve schodku 

z dotacemi a s rezervami možná šul nul. On obsahuje hlavně projektové 

dokumentace. Z čeho budeme platit investice, když sotva máme na ty projekty? 

Takže tady v tom rozpočtu je něco hodně špatně, tak do hloubky do toho nevidím, 

abych dokázal říct co, ale nemůžu to za těchto okolností podpořit. 

 

RNDr. Rašková: Samozřejmě je to Vaše právo, Ing. Carda by se mohl vyjádřit, jak 

se nám změnily peníze. 
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Ing. Carda: Já doplním to, jak řekl pan Kapounek tady ta čísla na ta celková 

s tím, že dneska jste to všechno poschvalovali, pokud to bude schváleno, ta 

rozpočtová opatření a pokud bude schválen návrh rozpočtu, tak aktuálně ke konci 

roku ve Fondu rezerv a rozvoje zůstane asi 17.000.000 Kč. Pokud v příštím roce 

opravdu přijde tak, jak to reálně vypadá, že asi ano, tak pokud přijde 105 

milionů korun dotací, tak 105 a z těch dejme tomu 15, tak se dostáváme na 

120 000 000. Osobně očekávám, že ještě v tomto roce pochopitelně všechny 

prostředky nebudou vyčerpány, koncem roku daně ještě budou také přeplněné, tak 

si osobně myslím, že ještě dalších, dejme tomu, 30 000 000 skončíme zlepšeným 

výsledkem hospodaření, čili aktuálně, pokud byste nezapojovali do rozpočtu v 

příštím roce nic dalšího a toto nechali, tak aktuálně na Fondu rezerv a rozvoje 

si myslím, že bude nějaká částka, dejme tomu 150 až 200.000.000 Kč podle toho, 

jak to bude vypadat aktuálně. 

 

RNDr. Rašková: Můžete ještě sdělit, jaké finanční rezervy máme v peněžních 

ústavech? To není jenom Fond rezerv a rozvoje. Máme ještě nějaké peněžní ústavy, 

event. jestli tam došlo k nějakému pohybu směrem dolů. 

 

Ing. Carda: Aktuálně na běžných účtech máme asi 300.000.000 Kč. 

 

RNDr. Rašková: Prosím, znovu, došlo k tomu, že bychom čerpali z těchto peněz? 

 

Ing. Carda: Co máme na Fondu rezerv a rozvoje, tak používáme na zhodnocování. To 

je aktuálně, to je vždycky otázka toho cash flow. 

 

RNDr. Rašková: Ale jsou disponibilní peníze, ale to, co je na účtech, na to se 

nesáhlo už několik let. 

 

Ing. Carda: Na účtech máme vždycky to, co máme hotovost, kterou máme. Ta je na 

bankovních účtech a z toho se variabilně potom pracuje podle toho, jak se 

zapojuje do rozpočtu, případně se vrací zpátky na ty běžně účty. 

 

RNDr. Rašková: Ale na těch 300 milionů v bankách nesaháme. Ty jsou tam přece 

dané. 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Já bych se chtěla vrátit k vystoupení občana, přihlášeného 

do diskuse pana M., který mě zaujal tím příspěvkem o platnosti či neplatností 

ústní půjčky. Já bych si to chtěla ujasnit a zeptat se právníka města paní 

Olašákové, jestli je možné tím, že ústní smlouva o půjčce nebyla zveřejněna v 

zákonném termínu tří měsíců od data uzavření, může způsobit její neplatnost. 

 

JUDr. Olašáková: Já skutečně jsem tu smlouvu neviděla. Pokud by byl účastníkem 

té smlouvy subjekt, který je povinen ze zákona tu smlouvu zveřejnit a byla to 

smlouva, která se povinně zveřejňuje a do tří měsíců zveřejněna nebyla, tak by 

ta smlouva byla neplatná. (RNDr. Rašková: Když je ústně uzavřena?) Když o ní 

nebyl učiněn žádný záznam. To je právě o tom, že my veškeré smlouvy uzavíráme 

písemně tak, abychom je zveřejnili, protože pokud ta smlouva podléhá zveřejnění 

tak ji zveřejnit musíme. Kdy ta smlouva byla uzavřena, to netuším, jestli už 

byla v době, kdy se povinně zveřejňovaly smlouvy, na to můžu odpovídat jedině 

právě tady s těmi by, by, by. 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Jenom bych chtěla doplnit, jestliže ve spolku 2/3 tvoří 

veřejnoprávní instituce, je-li právě tento spolek tou institucí, která musí 

zveřejňovat smlouvy. Já si myslím, že ano. Jestli by mi to mohla paní právnička 

potvrdit. 

 

JUDr. Olašáková: Tady nejde pouze o to, jestli je ten subjekt povinný 

zveřejňovat, ale jestli se jedná i o smlouvu, která měla být zveřejněna. Já 

myslím, že nejsme tady na to my, abychom určovali, jestli ta smlouva je neplatná 

nebo není, ale zákon pamatuje na to, jakým způsobem ta smlouva by byla 

prohlášena za neplatnou. Takže to by museli říci jiní, ne my. 
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P. Kapounek s technickou poznámkou: Já bych chtěl požádat paní Olašákovou, 

jestli by mohla paní Naiclerové zodpovědět tu otázku. Ano, na to tady nejsme my, 

na to je tady paní Olašáková.  

 

JUDr. Olašáková: Já jsem myslela, že na to tady nejsme my jako město, abychom to 

určovali, ne vy jako zastupitelstvo, ale nikdo z nás, protože na to zákon 

pamatuje s tím, že ta smlouva by byla neplatná přímo ze zákona, pokud by měla 

být zveřejněna a pokud zveřejněna nebude, tak by byla považována za neplatnou. 

Ale není to proto, že to řeknu já, nebo že to řekne zastupitelstvo. Ale, vyplývá 

to přímo z toho zákona.  

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Naštěstí tady máme člena představenstva 

spolku Prostějov olympijský, paní primátorku Raškovou, takže v rámci technické 

poznámky bych se zeptal, jak to tedy je, jestli musí spolek zveřejnit nebo 

nemusí.  

 

RNDr. Rašková: Já si neumím představit, že smlouva uzavřena ústně, jak se 

zveřejňuje. Ale já jsem u toho projednávání nebyla. Vy to velice dobře víte. 

Pokud je tam soukromý subjekt, tak si myslím, že s tím musí souhlasit a pokud 

ten soukromý subjekt si nepřeje být zveřejněn, tak nevím, co je teda vyšší. 

Smlouvu uzavíral Prostějov olympijský. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Jestli tedy mohu, tak bych znovu chtěl 

apelovat na to, aby paní Naiclerové byla zodpovězena její otázka, protože paní 

Naiclerová se neptala paní Olašákové na to, jestli ta smlouva je platná. Ona se 

ptala na to, jestli ten spolek má povinnost ty smlouvy zveřejňovat.  

 

RNDr. Rašková: Jestli paní doktorka Olašáková může odpovědět, odpoví, pokud ne, 

odpovím do 30 dnů, zjistím na spolku. Byla bych ráda, kdybychom se vrátili 

k rozpočtu. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Já jenom na dovysvětlení, že Olomoucký kraj 

tyhle smlouvy zveřejňuje, všechny ty, které uzavřel kromě této, ta tam 

zveřejněna není. 

 

RNDr. Rašková: Tato je zveřejněna? 

 

Ing. Filouš: Nemůže být zveřejněna, protože je ústní, takže není, jak 

naskenovat, ale už to samo o sobě činí překážku možnosti zveřejnění. 

 

RNDr. Rašková: Vraťme se k projednávání rozpočtu, snad tady nebudeme řešit, 

jestli teda, když je ústní projednání, jak to naskenuju, jak to teda zveřejním, 

to už si připadám dost absurdně. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Já bych se chtěl v souvislosti s předchozí 

otázkou zeptat, jestli to paní Olašáková neví a budeme tedy čekat těch 30 dnů, 

nebo jestli to ví a mohla by nám odpovědět. 

 

RNDr. Rašková: Paní doktorko, prosím, zodpovězte ještě jednou. 

 

JUDr. Olašáková: Já se nehodlám pasovat na někoho, kdo má odpovídat za činnost 

toho spolku, jestli má něco zveřejňovat nebo ne, jestli po právní stránce je to 

v pořádku nebo ne. Já jsem tady na to, abych odpovídala za činnost nebo 

respektive radila orgánům města v případě, že mají něco zveřejňovat nebo nemají. 

Proč to chcete po mně, abych já odpovídala za činnost spolku? 

 

Ing. arch. Fröml: Já jsem v tom svém minulém příspěvku řekl, že nemám problém 

s investicemi, nemám v tom smyslu, že je nechci rozporovat, že by se neměly 

dělat. Podle mě skutečně je jich málo, a pan Švec to řekl přesně, protože ke 

konci to dopadne tak, že se zase nedočerpá a tím pádem těch 27 % nebude pravda. 

Tak, jak to bylo letos, takže to je jenom takové iluzorní. Proto bych řekl ještě 
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věci, které podle mě ve městě skutečně hodně chybí. Jednak jsou tam takové 

skryté věci, jako třeba DDM je tam 37.000.000 Kč, což je podle mě částka na 

opravu té stávající budovy, ale moc dobře víme, že se pořád chystá ta tělocvična 

na tom nevhodném místě, ale já očekávám, že nám přijde potom rozpočtové 

opatření, dalších 60 až 100 000 000 Kč a bude to v rámci toho, že už to máme 

zařazené do rozpočtu. Čili, to je taková skrytí věc. Další věci, tady deficit 

věcí, které se v tom malém městě už dlouhodobě neřeší. To je věc třeba parkování 

ve městě. Je to tristní a teďka po těch epizodách s MANTHELLANem to začne být 

ještě daleko větší problém. Nic se pro to nedělá. Dopravní infrastruktura v 

době, kdy pan Mačák seděl na kraji tak skutečně Prostějov dostal nějakou tu 

okružní křižovatku a něco se dělo. Teďka momentálně se neděje nic. Dopravní 

infrastruktura stojí, podívejte se na Olomoucku a akorát mluvíme o tom, že 

chystáme severní obchvat a co když nebude. A nic jiného, to jsou jenom opravy, 

co se chystá, ale že by se něco řešilo systémově, aby se to spravilo, to se 

neděje. Samozřejmě kompetence radě, marketingové služby, to už tady bylo řečeno 

několikrát, já se k tomu také přidávám, ale poslední bod, který bych řekl, my 

generujeme další a další problémy, které skutečně dopadnou na to zastupitelstvo 

po nás. To je kromě zanedbaného parkování problém s bazénem, možná až 

400.000.000 Kč, to na ně spadne a jestli to dopadne špatně s MANTHELLANem, tak 

ještě možná problém sálu. Čili my před sebou tlačíme takový balík problémů a ono 

se to teďka nějak udělá, a když nebudeme tvořit nějaké rezervy a budeme z nich 

čerpat, tak skutečně ti, co přijdou po nás, budou na tom strašně špatně. 

 

RNDr. Rašková: Ing. Matyášek, pane inženýre, jestli je to popáté, tak je už to 

teda několikrát porušen jednací řád, takže Ing. Filouš prosím. 

 

Ing. Filouš: Já mám několik poznámek k tomu rozpočtu. Souhlasím se svými kolegy 

v opozici, kteří vyjevili určité pochybnosti o tom rozpočtu. Chtěl bych je v tom 

podpořit, je to i můj názor. Potom mám několik technických věcí, které by mě 

měly zaznít. Myslím si, že je chyba, že jsme nepřistoupili k projednání těch 

věcných bodů, které souvisí s rozpočtem. Namátkou uvedu LHK Jestřábi, znovu se 

vrátím k Mubee, ta s tím taky souvisí, s národním olympijským centrem a mohl 

bych pokračovat. K tomu LHK Jestřábi, my tam máme řešit, jestli městu vznikla 

škoda, nebo nevznikla škoda, o tom se má teprve hlasovat, ale už předtím budeme 

mít schválený rozpočet. To si myslím, že není dobře, to je špatně. To je jedna 

věc. Druhá věc, Mubea, v té zprávě Ministerstva vnitra, která je součástí toho 

zápisu a na který se ten zápis odkazuje, je uvedeno, že dle Ministerstva vnitra 

zadaného posudku byla obvyklá cena pozemků v době rozhodování Zastupitelstva 

města Prostějova ve výši 30.605.820 Kč. Je to na straně 12. Všimněte si prosím, 

že v době rozhodování zastupitelstva, cena obvyklá, a teď jste se tady bavili o 

tom, že město si zadalo znalecký posudek někdy k roku 2017, takže, to je potřeba 

také zmínit, že to je špatně. Proto ani závěr o tom rozpočtu nemůže být dobře, 

protože to má dopad na cenu. Poslední poznámku, v tom zápise je uvedeno, že 

město žádalo Ministerstvo vnitra, aby se zveřejnil ten navrhovatel k rozběhnutí 

toho přezkumu. Protože na začátku tady probíhala taková děkovačka, že se děkuje 

všem, myslím si, že se město chtělo asi taky poděkovat tomu, kdo měl tento 

zájem, nebo jestli tomu tak nebylo, tak mě, prosím, opravte, protože ten člověk, 

který o to požádal, vlastně městu chtěl ušetřit nějaké peníze řádu milionů 

korun. 

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Paní primátorko, tady se projednává 

rozpočet a já tedy s hrůzou zjišťuju, že mi není umožněno mluvit ke všem těm 

věcem, ke kterým jsem mluvil i mimo jiné na semináři, byl jsem ubezpečen, že 

věci budou dané do pořádku a já tímto vznáším protest a upozorňuji, že tento 

přístup je jedním z bodů a jejich několik, proč budu hlasovat proti rozpočtu. 

 

RNDr. Rašková: Máte na to právo, nicméně domlouvali jsme se, že jednací řád jsme 

předkládali společně, pokud se nepletu, domluvili jsme se na určitých 

pravidlech, a buď to poslouchám z vaší strany, že nemáte možnost se ke všemu 

vyjádřit, nebo poslouchám z jiných stran, že porušuji jednací řád. Na jednacím 

řádu jsme se nějakým způsobem dohodli a byl to společný návrh více stran. 
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P. Kapounek: Já bych s dovolením ještě navázal na to, o čem jsem mluvil před 

chvílí. My máme před sebou investice podle všeho daleko přesahující miliardu 

korun a v rezervách máme 17 000 000, no ještě aby ne. Když tam se utratí 

4 000 000 ročně za marketingové služby, ano děkuji, že tentokrát to budou jenom 

2, ale tam se prošustruje 7 milionů, při prodeji pozemku, tam se prošustrují dva 

miliony, a tahle to jde, a to je korunka ke korunce, a to není málo peněz a za 

tu dobu, co se takhle zachází s majetkem města, tak už to můžou být desítky 

možná stovky milionů, které město mohlo mít v rezervách a mohlo je na ty 

investice použít. Takže my máme rozpočet, který je šul nul, papírově 200 milionů 

deficitní a na ty investice, které jsou před námi, které jsou obrovské, nemáme 

ani vindru. Vidím v tom velký problém. 

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Paní primátorko, určitě kvituji to, že se 

tu usiluje o dodržování jednacího řádu, nicméně pokud nedostáváme ty informace 

tak, jak podle jednacího řádu máme dostávat, tak samozřejmě potom mi nezbývá, 

než se na ty věci ptát na zastupitelstvu, projednat je před občany, aby občané 

věděli, o čem se tu jedná. 

 

Ing. Navrátil: Jenom připomínka k tomu NOC, pokud paní Olašáková bude na kraji, 

stejně toto bude muset řešit, tak nechť případně připíše si do notýsku, 

navrhoval pan Matl, provést to notářským zápisem ten dar, on musel jít beztak na 

nějaký účet, takže nějakým způsobem to dokladováno je, tak ještě to doplnit tím 

čestným prohlášením s nulovým úrokem. Předpokládám, že to nebylo v hotovosti, že 

to přinesl někdo v kabele.  

 

Mgr. Švec: Pokud jsem pochopil kolegu Matyáška, tak jeho největší námitka je, že 

jsme tady seděli na tom semináři, přišli jsme v dobré víře, že ty naše 

připomínky budou nějakým způsobem zapracovány, bylo to dokonce slíbeno, a teď 

zjišťujeme, že nejsou. Takže to, že on jakoby vyčerpává víc času, to je dvojí 

ztráta času. Jednou zbytečně jsme byli na semináři, protože byl úplně k ničemu. 

Za druhé ho teď nenecháte mluvit. Druhá věc, co říkal pan Kocourek, to by se 

mělo tesat. Tady se opravdu nehospodaří dobře s penězi, správa majetku, pan 

Pospíšil a můžeme udělat výčet, nesmyslný nákup od pana J. pozemků, MANTHELLAN, 

Mubea, Remostav, to jsou desítky milionů, které prostě tečou pryč a v okamžiku, 

kdy se někdo ozve, tak se řekne, ale vždyť máme přece přebytkový, hospodaříme 

dobře, máme peněz dost. Peněz není nikdy dost, zvláště na to, co nás čeká a co 

bychom rádi postavili. 

 

Ing. Grulich: Poděkovat pracovníkům magistrátu za dobře odvedenou práci považuji 

za elementární slušnost a já si jejich práce skutečně vážím. To za prvé. Potom 

k té vratce ve výši 100.000.000 Kč ve vazbě na investice, všichni si asi dobře 

pamatujeme, že plán roku 2017 byl navýšen během prvního kvartálu o nějakých 100 

milionů korun. Zrealizovali jsme tady toto rozhodnutí zejména z toho důvodu, že 

jsme měli k dispozici jakýsi výhled indikací hospodaření na rok 2017 a také z 

toho důvodu, že jsme si byli vědomi nějaký bych řekl problémů z minulého období, 

tzn., že jsme tímto rozhodnutím chtěli taky udělat solidní rozpracovanost, nebo-

li obrazový můstek proto, aby se zrealizovaly investice do budoucna v těch 

plánovaných hodnotách a také rada rozhodla o tom, že posílíme …… v personální 

oblasti. Co se týká hospodaření jako takového, tady těch 17 milionů korun, jak 

hovořil pan Kapounek, to je totálně vytrženo z kontextu, protože pan inženýr 

Carda potom udělal komplexnější informaci ve vazbě na to, že se jedná o nějakých 

150 možná 200.000.000 Kč. Není to vyžraný krám, do budoucna, pokud se rozhodneme 

o nějaké investice a je otázkou, kdy bude třeba ve vazbě na ten bazén, tak 

můžeme pozastavit vlastně některé další záležitosti a ve vazbě na Fond rezerv a 

rozvoje, tam během toho roku nastřádat 400.000.000 Kč. Kdy investovat, když ne 

teď. 

 

Ing. Lysek: Jenom k tomu, co tady vlastně proběhlo ohledně příspěvku pana 

Matyáška, že je mu z hlediska jednacího řádu snaha očesat počet těch příspěvků. 

Seminář, který proběhl, kdyby byl veřejný, tak bych to chápal. Tím, že je 

neveřejný seminář, tak jak jinak mají občané možnost dozvědět se, co se v tom 
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rozpočtu projednává, než na tom zastupitelstvu. Jediná věc, udělat veřejný 

seminář o projednávání rozpočtu a nemusíme tady trávit hodiny …….. rozpočtu. 

 

Ing. Filouš: Na konto předřečníka, je to přesně tak, protože jestli k rozpočtu, 

který má položkově několik set položek, je umožněno zastupiteli, aby vystoupil 

pouze 2× a ten seminář nebyl veřejný, tak je zřejmé, že se občané vůbec nemohou 

dozvědět o tom, co ten rozpočet obsahuje a jaké k tomu mají zastupitelé výhrady, 

eventuálně s čím souhlasí, že je to přesně tak. Možná právě v případě rozpočtu 

by bylo potřeba udělat výjimku, a nebýt tak striktně agresivně proti tomu, co 

tady říkal kolega Matyášek, plně ho v tom podporuju. To je můj osobní názor. 

Potom tu věcnou připomínku, kterou mám, už jsem to zmínil v tom předchozím 

příspěvku, hokejisti LHK Jestřábi. My teprve ex post máme rozhodovat o tom, 

jestli vznikla škoda, nevznikla, kdo ji způsobil, kdo ji nezpůsobil a v jaké 

výši, ale přitom součástí toho rozpočtu by ta pohledávka už teď měla být 

vyčíslena, a proto se ptám někoho z právníků, třeba paní Dr. Olašákové, jestli 

je v pořádku, že tou smlouvou o poskytnutí dotace byly poskytovány finanční 

prostředky žadateli tedy LHK Jestřábi, zapsaný spolek takovým způsobem, že je 

LHK Jestřábi, zapsaný spolek nedostali na účet, přestože o poskytnutí těchto 

prostředků na účet žádali. Pokud tomu tak bylo, jakým způsobem to budete řešit. 

 

JUDr. Olašková: Já samozřejmě k tomu můžu odpovědět, nevím, jestli to spíše není 

dotaz na ekonomy nebo na účetní, ale já si myslím, pokud žadatel žádá o to, aby 

dostal peníze, aby dostal dotaci formou převedení na účet a potom podepíše 

smlouvu, kde je uvedeno, že to není na účet, a je to nějakým jiným způsobem, já 

nevím, jestli mluvíte o tomto případu, tak potom je to věc, že změnil asi 

žadatel názor a přistoupil na to, jak vy jste mu tu dotaci hodlali poskytnout. 

To je takhle obecně a to, jestli je to správně, nebo to není správně, tak to 

přece probíhá vždycky, máme tady auditory, kteří to naše hospodaření zkoumají, 

oni se vyjadřují k těmto věcem, takže tam já si netroufám být chytřejší než 

účetní. Pro mě je to z hlediska smlouvy, jestliže smlouvu takhle uzavřu, že to 

bude poskytnuto nějakým způsobem a ta druhá strana s tím souhlasí, tak podle mě 

to je z tohoto pohledu v pořádku.  

 

Ing. Filouš: Jestli k tomu ještě mohu, ta odpověď mě neuspokojila, protože my 

jsme nerozhodli o tom, že ty finanční prostředky nebudeme poskytovat na účet 

toho žadatele, protože ten účet žadatele je přímo uveden v tehdejší platné 

směrnici a je to i v zákoně, takže zastupitelé ani nemohli rozhodnout proti 

tomu, jaký byl tehdejší předpis, to mělo být poskytnuto na účet toho žadatele. 

 

RNDr. Rašková: Já bych požádala všechny zastupitele, abychom se vyjadřovali 

v rozpočtu. 

 

Ing. Filouš: Je to, paní primátorko, přesně k rozpočtu, tzn., jestli jsme ty 

finanční prostředky poslali někam jinam, otázkou, která mě zajímá je, jakým 

způsobem ty finanční prostředky dostaneme nazpět. Pokud je nazpět nedostaneme, 

podle mého řádu se jedná tak o několik milionů korun. 

 

RNDr. Rašková: Já se domnívám, že tento bod máme na programu o kousek dál. Tam 

se snad budeme bavit o tom, jestli prostředky budeme chtít vrátit zpátky nebo 

ne. Ano, Vy tvrdíte, že to má být do rozpočtu, dobře, vyhrazuji si, aby mě tady 

někdo nazýval, že agresivně někomu zasahuji do jednání. Já se domnívám, že se 

chovám vždycky slušně. Pokud máte pocit, že u rozpočtu si může každý vystupovat 

třeba 20 ×, tak prosím, dejte takový návrh, protože v jednacím řádu 

zastupitelstva máme, že pokud chceme jednací řád nějakým způsobem změnit, tak o 

něm, o této změně budeme hlasovat. O této změně jsme, prosím, nehlasovali. Takže 

pokračuje v tom, že jednací řád 2 × 2 minuty bez ohledu na to, jaký je bod a 

předkladatel má právo 5 minut. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Dvě drobné poznámky. Jednak, co už tady 

zaznělo, stačilo ten seminář udělat veřejný a máme po problému. Dále jsem chtěl 

opravit paní Olašákovou, ale pan Filouš mě předběhl. Byla podepsána smlouva 

v jiném znění, (RNDr. Rašková: Toto není technická.) než co schválilo 
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zastupitelstvo….. (RNDr. Rašková: Projednáváme rozpočet, není to technická.), to 

je fakt. 

 

RNDr. Rašková: Ing. Matyášku jste červený, čili je to aspoň po šesté. 

 

Ing. Matyášek: Já se omlouvám, paní primátorko, já se vzdávám toho příspěvku. 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Chtěla bych podpořit názor (RNDr. Rašková: Po třetí, paní 

inženýrko.), já jsem po druhé, vždyť jsem se bavila jenom s paní Olašákovou. 

Určitě po druhé, jenom chci potvrdit názor pana Ing. Filouše, také si myslím, že 

to byly platby bez právního důvodu. Já jsem ekonom účetní, mám názor auditora, 

potvrzuji toto, bylo to chybně, bylo to špatně a město by mělo žádat o vrácení. 

Městu vznikla škoda, a ta škoda byla větší než 5 milionů korun.  

 

RNDr. Rašková: Paní inženýrko, je to Váš názor, máte na něj plné právo. Nicméně, 

domnívám se, že to spadá do toho bodu, kdy se budeme bavit o tom, jestli budou 

vracet, nebudou vracet. 

 

JUDr. Augustin: Dovolte mi také pár slov k rozpočtu. Když jsem byl v opozici, 

tak jsem téměř ke každému rozpočtu uváděl, že se mi to do určité míry nelíbí, že 

bych doporučoval a svědci to můžou potvrdit, abychom do investic dali třeba půl 

miliardy a město měli během třeba 10, 20 let vyšperkované. Bohužel půl miliardy 

jsme nezískali, získali jsme 150 milionů, 200 tzn., můžeme do investic použít 

pouze tolik, kolik máme v rámci příjmů, případně kolik máme v rámci dotací. 

Jinak ale samozřejmě s opozicí souhlasím, dejme tam půl miliardy, tzn. nechť 

opozice rozbije svá prasátka a donese ten zbytek, ke kterému se hlásí. To je 

jedna věc. Ale přesto budu hlasovat pro rozpočet, protože město rozpočet 

potřebuje a určitě nechceme hospodařit podle rozpočtového provizoria. Pak bych 

se zeptal, ale nechci to vědět teď, když tak o přestávce, zatím nevím, jak se dá 

prošustrovat z rozpočtu města desítky až stovky milionů, jak říká pan Kapounek. 

Nepochybně mně poradí a jak tečou miliony pryč z rozpočtu, jak tady říká pan 

Mgr. Švec. Tak bych potom o přestávce rád měl radu, protože pokud by tomu tak 

bylo, že se bude šustrovat miliony, 10 až 100 000 000 ročně, nebo utečou miliony 

pryč, tak už to určitě zjistili OČTŘ a už by určitě vůči městu zakročili. Pokud 

moje chabá paměť sahá, tak za posledních 20 let vůči rozpočtu nebyly připomínky 

ani auditorů ani z kraje, ani OČTŘ, ani Ministerstva vnitra. Že se nějaká chyba 

stane, ano od toho máme materiál 2.1, který budeme doprojednávat možná za půl 

hodiny možná za hodinu, ale pojďme k tomuto rozpočtu, ho schválit, je to otázka 

umění možného, byť se mně rozpočet nelíbí, chtěl bych ho o dvě miliardy větší, 

ale nevím, kde ty 2 miliardy najít. Pojďme hlasovat. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Já bych chtěl požádat o možnost ve dvou 

větách reagovat na pana Augustina, který mě zmínil, skutečně velice stručně. 

Pokud chce vědět, jak prošustrovat zmíněné peníze, nechť se neptá mě, nechť se 

neptá mě, ale ať se zeptá Mgr. Pospíšila. 

 

Ing. Kousal: Chtěl jsem říct, že vždycky jsem mluvil dřív a dneska mluvím až po 

třech a půl hodinách tohoto zasedání a kolikrát se nestačím divit a jsem z toho 

takový trochu špatný. Ale je konec roku, takže určitě se z toho dostaneme, 

budeme pít nějaké krásné dobré svařáky a podobně, takže se z té nálady špatné 

dostaneme. Ale chci mluvit k rozpočtu, mám vlastně 2 minuty, takže to můžu 

využít, nicméně mluvím poprvé dneska, tak jsem chtěl říct, že za dopravní komisi 

jako předseda dopravní komise bych chtěl říct, já jsem to tady říkal na 

semináři, ale nebylo to do kamer, nebylo to veřejné, že jsme projednali rozpočet 

v dopravní komisi města Prostějova na rok 2018 a zjistili jsme, že významné 

dopravní akce, které jsme požadovali, v rozpočtu jsou, takže hodnotíme kladně 

návrh rozpočtu na příští rok. Samozřejmě dovedli bychom si představit daleko 

více finančních prostředků, například do parkovacího domu ve městě v budoucnu a 

samozřejmě jsme pověřili pana náměstka Smetanu, aby také akce, které kdysi 

zaštiťoval kolega Mačák na kraji, aby také byly zaštítěny a v podstatě, aby 

Olomoucký kraj více myslel na město Prostějov, co se týká investic, kruhových 

objezdů a silnic ve městě Prostějově, které patří kraji. 
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RNDr. Rašková: Naštěstí tady máme jiného náměstka hejtmana Olomouckého kraje, 

který určitě vnímá, co všechno město Prostějov potřebuje. Pokud není další 

nějaká přihláška do rozpočtu, pojďme hlasovat o rozpočtu, tak jak byl předložen. 

 

Hlasování: 

16:31:29 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Proti           

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Proti           

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Proti           

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Zdržel se       

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Proti           

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Proti           

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Proti           

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 24 (69%)  Proti: 6 (17%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 3 

 

Schváleno usnesení č. 17253: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

A. Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2018 s těmito ukazateli: 

Třída Text Návrh v Kč 

1. Daňové příjmy: 718 397 540,00 

2. Nedaňové příjmy: 113 125 580,00 

3. Kapitálové příjmy: 22 603 000,00 

4. Dotace: 57 570 130,00 

Příjmy celkem: 911 696 250,00 



Strana 41 z 176 

 

5. 

Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební 

povahy: 730 633 450,00 

5. Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy: 48 450 000,00 

Neinvestiční výdaje celkem: 779 083 450,00 

6. Investiční výdaje "stavební": 299 350 000,00 

6. Investiční výdaje "ostatní": 31 086 670,00 

Investiční výdaje celkem: 330 436 670,00 

Výdaje celkem: 1 109 520 120,00 

Celkový objem financujících operací: 197 823 870,00 

 

B. čerpání finančních prostředků ze základního běžného účtu v období od 1. 1. 

2018 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za rok 

2017 formou rozpočtových opatření, jako čerpání finančních prostředků 

v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje, 

 

C. rozpis stavebních investičních výdajů v celkovém objemu        299 350 000 Kč 

jmenovitě takto: 

 

Poř.č. Text tis. Kč 

2 Koupaliště Vrahovice (vč. PD) 75 000,00 

3 Regenerace sídliště Šárka (vč. PD) 24 000,00 

4 

Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch 

vč. PD 9 000,00 

7 Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD 37 000,00 

8 Zimní stadion - rekonstrukce, PD 2 000,00 

15 Přivaděč vody do průmyslové zóny PD 100,00 

16 Nový park - jih vč PD – Okružní 2 000,00 

17 Komunitní dům Sušilova ( vč. PD) 42 000,00 

20 Rekonstrukce ulice Plumlovská   10 000,00 

22 MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD 8 000,00 

25 Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova 8 500,00 

26 ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD) 15 000,00 

27 Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice  200,00 

28 Dílny a učebny na pv. ZŠ PD  3 000,00 

30 Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD 10 000,00 

35 CS Prostějov - Žešov IV. etapa (vč. PD) 4 700,00 

40 

Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71  zúžení komunikace 

(PD) 100,00 

41 Autobusové čekárny vč. PD 500,00 

43 Vrahovická - most (vč.PD) 4 000,00 

48 Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa přesun desek PD 2 000,00 

49 Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) 600,00 

52 Krasický rybník - stavební úpravy  2 500,00 

55 

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, 

chodník 200,00 

56 Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu  1 000,00 

57 Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD 2 000,00 

59 EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD 100,00 

62 

Parkoviště  a garáže ve dvoře ul. Knihařská 14, U Spořitelny (vč. 

PD) 200,00 

63 

Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. 

PD 1 000,00 

67 Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice  vč. PD 6 000,00 

70 Chodník ulice Žitná Čechovice 4 500,00 

71 Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově – PD 200,00 

74 CS Martinákova - Pod Kosířem – PD 150,00 
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84 Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská – PD 200,00 

85 Vnitroblok Kostelecká 33-37 - rek. komunikace a chodníků  5 000,00 

79 Rekonstrukce komunikace v Žešově 2 000,00 

97 Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DS – PD 2 000,00 

102 SDH Domamyslice – PD 200,00 

103 Městský hřbitov - smuteční obřadní síň  - PD 1 000,00 

104 Rekonstrukce domu Knihařská 18 – PD 500,00 

110 EÚO MŠ Partyzánská vč. PD 3 000,00 

112 CS  Prostějov - Seloutky – PD 100,00 

502 Klimatizace v podkroví městské knihovny  550,00 

506 Okružní křižovatka Olomoucká - Vápenice – PD 500,00 

507 Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Krasická PD 100,00 

509 Jihozápadní kvadrant - zjišťování hladin akustického tlaku a návrh 250,00 

510 Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše, Vrahovice – PD 200,00 

6 Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) 2 000,00 

66 Tělocvična pro sálové sporty – PD 300,00 

517 Podchod pod mostem v Olomoucké ulici  - manipulační plocha 2 000,00 

192 VO a chodník Luční PD 200,00 

367 Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4 1 000,00 

250 Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady (PD) 300,00 

290 Regenerace sídliště Mozartova (PD) 200,00 

436 CS sídliště Svobody - Anglická - Anenská PD 100,00 

440 Regenerace sídl. Moravská (PD) 200,00 

222 Zámek - nádvoří   (PD) 100,00 

550 Komunikace Sušilova vč. PD 200,00 

169 Kino metro 70 - rekonstrukce bytu na veřejné prostory 500,00 

393 ZŠ Dr. Horáka - instalace UV lampy na bazén 300,00 

124 Šárka 9,11 - PD rekonostrukce objektu 800,00 

Celkem investice stavební povahy 299 350,00 

 

D. rozpis oprav a údržby u kap. 60 – rozvoj a investice v celkovém objemu     

48 450 000 Kč 

 jmenovitě takto: 

 

Poř.č. Text tis. Kč 

13 Regenerace sídliště Šárka – zeleň 3 000,00 

4a 

Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch – 

zeleň 500,00 

10 Obnova Národního domu 30 000,00 

11 Obnova Národního domu PD 300,00 

17a Komunitní dům Sušilova - zeleň 350,00 

20a Rekonstrukce ulice Plumlovská  - zeleň  5 000,00 

22a MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity - zeleň 200,00 

33 Revitalizace školních zahrad  I. a  II.et. - udržitelnost 200,00 

34 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC 2 100,00 

34a ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC PD 200,00 

36 CS Prostějov - Žešov  IV. etapa - zeleň 300,00 

45 

Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - 

udržitelnost 100,00 

53 Krasický rybník - stavební úpravy - zeleň 200,00 

63a 

Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční  - 

zeleň 50,00 

83 Oprava chodníků na ulici Bulharská  1 000,00 

100 Rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční - PD 500,00 

105 ZŠ Dr. Horáka - oprava společných prostor - hlavní chodba, 1 500,00 
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jídelna) 

108 Oprava objektu kolumbária na městskéh hřbitově  2 500,00 

111 MŠ Hanačka - úprava napojovacího uzlu teplovodu  200,00 

521 EOÚ ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5 - vyhodnocení úspor 50,00 

161 ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu vč. střechy PD 200,00 

Celkem opravy a údržba stavební povahy 48 450,00 

 

E. zahrnutí rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků 

(což vyplývá z § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) do rozpočtu na rok 2018 

 

Kapitola Název kapitoly Částka v tis. Kč 

12 Krizové řízení 200,00 

Celkem 200,00 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

A. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě          197 823 870 Kč 

jmenovitě takto: 
 

Poř. 

č. 
Text tis. Kč 

1 
Užití rezerv města (fond rezerv a rozvoje) – stavební investiční 

akce 
201 641,03 

2 Dotace do fondu reinvestic nájemného -2 187,16 

3 Dotace do fondu zeleně -2 000,00 

4 Příděl do sociálního fondu z rozpočtu města -2 933,75 

5 Užití přídělu do sociálního fondu ve výdajích kapitoly 71 2 933,75 

6 
Příděl do sociálního fondu (předpokládaný zůstatek SF k 31. 12. 

2017) 
370,00 

Celkem financování 197 823,87 

B. rozpis investičních výdajů „ostatních“ v celkovém objemu   31 086 670 Kč 

jmenovitě takto: 

 

Kap. 

Organizace 

(identifikátor 

akce) 

Text tis. Kč 

11 0110052000000 Pořízení nového 9 místného vozidla pro potřeby MMPv 800,00 

Celkem kapitola 11 800,00 

13 

0130023000000 
Pořízení 2 služebních vozidel s výstražným zařízením 

pro službu 
850,00 

0130024000000 Obměna rádiové sítě - výměna 10 ks radiostanic 220,00 

0130025000000 REDAT - rozšíření karty pro GSM záznam včetně nového SW 200,00 

0130026000000 Modernizace kamerového systému 1 000,00 

Celkem kapitola 13 2 270,00 

15 
0150351000000 Výzva č. 10 - Kybernetická bezpečnost 7 000,00 

0150352000000 Diskové pole 1 000,00 

Celkem kapitola 15 8 000,00 

50 

0500537000000 Výkupy pozemků pro Severní obchvat 9 000,00 

0500538000000 Výkup pozemků v k.ú. Žešov - CS Žešov - IV. etapa 71,20 

0500539000000 Výkup pozemků v ul. Kojetínská 819,72 

0500540000000 Výkup pozemku v k.ú. Ptení 213,00 

0500541000000 Výkup pozemku p. č. 369/1 v k.ú. Čechovice 50,20 

0500542000000 
Výkup pozemků v k.ú. Žešov - Cyklostezka Žešov - III. 

etapa 
294,00 



Strana 44 z 176 

 

0500543000000 
Výkup pozemků v k.ú. Prostějov - areál lokomotivního 

depa u místního nádraží 
4 000,00 

0500544000000 
Výkup pozemků v k.ú. Prostějov - rekonstrukce 

komunikace ul. Dykova 
25,00 

0500545000000 Zahradní traktor na sečení velodromu 127,00 

0500546000000 Tlaková myčka pro Městské lázně Prostějov 32,55 

0500547000000 Nové sedačky na velodrom 484,00 

Celkem kapitola 50 15 116,67 

62 

0620021000000 Regulační plán památkové zóny 3 000,00 

0620022000000 IV. změna Územního plánu Prostějov 1 000,00 

0620023000000 Územní studie Šlikova – Mlýnská 300,00 

0620024000000 Územní studie Nový městský park Prostějov 300,00 

Celkem kapitola 62 4 600,00 

10 010037900000 Nákup uměleckých děl 300,00 

Celkem kapitola 10 300,00 

Kapitoly celkem 31 086,67 

 

C. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým  

organizacím schválených RMP 14. 11. 2017 v rámci finančních  

plánů v úhrnné sumě            84 835 048 Kč  

jmenovitě takto: 

 

Poř. 

č. 
Příspěvková organizace Kč 

1 MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, PO 1 470 408,00 

2 MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, PO 2 674 600,00 

3 MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34, PO 3 411 442,00 

4 MŠ Prostějov, Smetanova ul. 24, PO 2 784 743,00 

5 MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, PO 1 373 000,00 

6 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 5 255 400,00 

7 ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 3 540 000,00 

8 ZŠ a MŠ JŽ Prostějov, Sídliště svobody 24/79 7 830 290,00 

9 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 4 774 245,00 

10 ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1 2 670 000,00 

11 RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2 5 477 000,00 

12 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 5 770 000,00 

13 ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 4 500 000,00 

14 Sportcentrum – DDM Prostějov, PO, Olympijská 4 10 144 000,00 

15 ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov, Kravařova 14 1 415 000,00 

16 Městské divadlo v Prostějově, PO, Vojáčkovo nám. 1 6 318 860,00 

17 Městská knihovna Prostějov, PO, Skálovo nám. 6 9 526 500,00 

18 Kino Metro 70, PO 3 496 200,00 

19 Jesle, sídliště Svobody, Prostějov 2 403 360,00 

Celkem příspěvkové organizace 84 835 048,00 

 

D. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Prostějovem pro rok 2018 schválených RMP 14. 11. 2017 v rámci 

finančních plánů tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3, 

 

E. střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Prostějovem na roky 2019 – 2020 (příloha č. 4), 
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F. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 tak, jak je 

uveden v příloze č. 1, 

 

G. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města 

Prostějova v celkovém objemu 209 511,40 tis. Kč: 

Oblast Text Částka v tis. Kč 

Místní zastupitelské 

orgány 

Platy a ostatní platby za provedenou 

práci 8 417,00 

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 2 097,00 

Celkem 10 514,00 

Činnost místní správy 

Platy a ostatní platby za provedenou 

práci 118 981,00 

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 41 280,00 

Celkem 160 261,00 

Městská policie 

Platy a ostatní platby za provedenou 

práci 27 103,00 

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 9 395,40 

Celkem 36 498,40 

JSDH 

Platy a ostatní platby za provedenou 

práci 640,00 

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 263,00 

Celkem 903,00 

Ostatní  

Platy a ostatní platby za provedenou 

práci 1 029,00 

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 306,00 

Celkem 1 335,00 

Celkem osobní výdaje 209 511,40 

 

s v ě ř u j e 

A. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová 

opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů 

k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém 

případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých 

věcí do majetku města (s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací), 

akcií a majetkových podílů, 

B. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, Radě města Prostějova oprávnění provádět rozpočtová 

opatření, pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo užití rezervy Rady 

města Prostějova pro rozpočtová opatření a rezervy pro havarijní a krizové 

situace, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž 

by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a 

výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000 

Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami v rámci schválených 

celkových objemů příjmů a výdajů rozpočtu města Prostějova), jde-li o: 

 investiční výdaje, které nemají charakter nabytí nebo převodu nemovitého 

majetku města (s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací), akcií a 

majetkových podílů, 
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 snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné 

vypuštění z rozpočtu a navýšení finančního objemu jiné investiční akce nebo 

zařazení nové investiční akce do rozpočtu, vyjma 

1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova 

na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo 

2. nabytí nemovitých věcí do majetku města (s výjimkou inženýrských sítí 
a pozemních komunikací), které dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem 

města Prostějova, 

C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy Rady města Prostějova 
pro rozpočtová opatření takto: 

 k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol 

rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku 

2018 (do 5 000 000 Kč včetně), 

 poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu s ustanovením § 85 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční podpory, které 

schválilo Zastupitelstvo města Prostějova, 

 k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5 000 000 Kč včetně 

v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku (s výjimkou 

inženýrských sítí a pozemních komunikací), akcií a majetkových podílů, 

D. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky rezervy na škodní a havarijní 
události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících s 

likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých na majetku města, vyjma 

nabytí nemovitého majetku (do 3 300 000 Kč včetně), 

E. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu 

Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o 

použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem 

nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o 

úpravu transferu ze státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního 

vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, 

zvláštních fondů ústřední úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných 

veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech 

hospodaření statutárního města Prostějova a při projednání závěrečného účtu 

statutárního města Prostějova po skončení kalendářního roku, 

 

p o v ě ř u j e 

vedoucí odborů, vykonávající metodickou funkci vůči příspěvkovým organizacím 

zřízeným městem, projednávat a schvalovat:  

 řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba energie ve finančních plánech 

příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2018 a vést o těchto 

změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové organizace s údaji, kdy 

byla změna provedena (datum), o jakou finanční částku se jednalo (Kč), 

odůvodnění provedení změny (text) a kdy byla změna projednána a schválena 

vedoucím odboru vykonávajícím funkci zřizovatele (datum), 

 

u k l á d á 

A. vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v 

členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu 

statutárního města Prostějova pro rok 2018, kterými jsou povinni se řídit, 

B. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým 

osobám, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Prostějov 

a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis 

rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu 

statutárního města Prostějova pro rok 2018, kterými jsou povinny se řídit, 

C. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt případné nově zjištěné výdaje 

rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018, které vyvstanou v 

průběhu rozpočtového období roku 2018: 

 navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období, 
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 bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku přesunem 

určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi 

položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby 

nedošlo ke zvýšení celkových výdajů, 

 bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné příjmy běžného roku využitím 

rezerv v rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 (rezerva pro 

rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a 

havarijní události) tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů. 

Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového 

deficitu běžného období roku 2018 zapojováním rezervních zdrojů města. 

 

 

RNDr. Rašková: Vyhlašuji 15 minut přestávku.  

 

 

Následovala přestávka, po přestávce pokračovalo jednání rozpravou v bodě 2.1. 

 

 

K bodu  2.1 Výzva Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-165702-40/ODK-2016 

ze dne 09.11.2017 – návrh řešení 

16:55:34 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Vracíme se k bodu 2.1 Mubea a nadále povedu 

jednání já. 

 

Ing. Navrátil: Děkuji, je to pozitivní změnu. Sice panu Pospíšilovi nevěřím, ale 

pokud tento bod tzn. ta reakce na to Ministerstvo vnitra je takhle postavený a 

jde o tu nápravu té chyby, tak pořád mám vůli hlasovat pro. Jenom chci, prosím 

vás upřesnění. Byly před tím rokem 2014 dva posudky, na 36 milionů a 24 000 000, 

teď máme zase dva posudky v podstatě na cenu s DPH a cenu bez DPH. Viděli 

ministerští úředníci, teď se ptám, Vaším prostřednictvím, pana Pospíšila, (RNDr. 

Rašková: Ano, já jsem u toho jednání byla, viděli.) tento posudek, cena uvedená 

včetně DPH? Na toto kývli, že je to v pořádku? 

 

Mgr. Klímková: V okamžiku, kdy jsme posílali Ministerstvu vnitra podklady pro 

posouzení toho materiálu, tak znalecký posudek nebyl přiložen, ale na tom 

jednání v pátek jsme si vyjasnili, že máme zpracovaný aktuální znalecký posudek, 

že je tam cena stanovená včetně DPH a pracovníci Ministerstva vnitra to 

vyhodnotili jako v pořádku. Spíš měli obavu, že nemáme zpracovaný aktuální 

znalecký posudek, že vycházíme z ceny z roku 2014, což by nebylo v pořádku, 

protože zákon o obcích říká, že cena musí být v místě a čase obvyklá, tzn. musí 

být aktuální ke dni projednávání nebo ke dni schvalování Zastupitelstvem města 

Prostějova. 

 

Ing. Navrátil: Na základě tohoto ujištění, budou hlasovat pro. 

 

Ing. Filouš: Já budu hlasovat proti právě z těch důvodů, že z toho zápisu 

nevyplývá to tvrzení, které tady paní primátorka uvedla. Ne že bych Vám chtěl 

nevěřit, ale zkrátka z toho zápisu to nevyplývá. Tam z toho naopak vyplývá, že 

byl předložen nějaký posudek, nebo ani nebyl předložen, ale že se má vycházet ze 

znaleckého posudku a ten má být zpracován právě ke dni prodeje, ke dni prodeje a 

ten prodej se uskutečnil v roce 2014. Podívejte se prosím na stranu 12 toho 

rozhodnutí Ministerstva vnitra toho mnohastránkového, tam je to přesně uvedeno. 

Pokud je nyní předkládán znalecký posudek, který stanoví cenu obvyklou roku 

2017, tak to určitě není rok 2014, jak vyžaduje zákon o obcích. Domnívám se, že 

ten materiál je nehlasovatelný v této podobě, protože není vyjasněna tato 

kruciální otázka. Až bude vyjasněná, tak si myslím, že se k tomu můžeme vrátit, 

protože máme tady velkou diferenci přesně ve výši toho odpočtu DPH, což není 

malý peníz. I tak, kdyby toto DPH nebylo, tak vezměme si tu retrospektivu, v 

roce 2014 jsme mohli stržit za tento prodej 30.000.000 Kč, zaokrouhluji, zatímco 

dneska bychom dostali pouze 25 milionu korun. Tudíž nám tady vznikla nějaká 

disproporce a já se ptám, kdo to zaplatí městu. Má to vazbu na rozpočet. 
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Ing. Blumenstein: Tak my tu máme dva posudky, oba jsou zpracovány tímtéž 

znalcem, ty posudky jsou zpracovány v rozptylu dvou měsíců, byť ten první uvádí, 

že to je cena k roku 2014. Ten první posudek je tedy s výsledkem 30 605 000, 

nicméně ten druhý posudek je fakticky s výsledkem 25 294 000, protože musíme 

brát cenu bez DPH. Já jsem tedy, protože mi to nedávalo smysl a jsem rád, když 

mi věci dávají smysl, tak jsem s dovolením vyhledal telefonní číslo toho znalce 

a v tom mezičase, který jsme tu měli, jsem se na něj telefonicky obrátil 

s dotazem, jak je možné, že se mu ty posudky takto liší. On mi na to opáčil, že 

on DPH v podstatě jako neřeší nebo respektive že nevěděl, jak tam to DPH má 

zpracovat, protože pro něho je to prostě cena konečná, že tedy byl městem 

vyzván, aby tam uvedl, že to je s DPH, tak to tam takto uvedl, ale že vlastně by 

byl nejradši, kdyby tam ta věta v tom posudku nebyla. Já teď říkám, tak jak on 

mi na to odpověděl, ano, on mi pak volal zpátky asi po půlhodině, kdy si to 

ještě prošel a zavolal mi a řekl mi, že by byl nejraději, kdyby tam ta věta o 

DPH nebyla v tom posudku. Já vám teď to tak říkám, požádal jsem jej, zdali by mi 

to napsal do emailu, já vám s dovolením ocituju tu větu z toho e-mailu, kde 

píše: Co se týče konkrétního posudku z 16. 11. 2017, to je prosím ten na 

základě, kterého se to chystáte prodat, to tam vkládám já, takže 2017, by dle 

mého názoru bylo nejlepší, kdyby v závěru posudku o DPH věta nebyla. Byla by 

stanovena pouze cena obvyklá ve výši. O problematice uplatnění neuplatnění DPH 

by měli rozhodnout vaši daňoví poradci. Teď cituji větu z emailu, zůstávám 

s pozdravem R.B.,. Takže on to skutečně staví tak, že on to má jako cenu 

konečnou a je z mého názoru jednoznačné, že jestliže prodává plátce cokoliv a je 

to věc, na které je DPH, pak tam to DPH, prosím, připočítává a je to proto, že 

ten kupující a rovněž plátce, si to DPH totiž zase odečte. Zůstávám u svého 

protinávrhu, abychom tedy v tom materiálu slovo včetně nahradili slovem bez, 

čímž to podle mě dostaneme do právně správné podoby. 

 

RNDr. Rašková: Než dám slovo vedoucím odborů příslušných, pro mě je zarážející, 

jestliže odhadce, který se podepíše, dá tam razítko, pak řekne, že on to tak 

nemyslel. To je pro mě zarážející, myslím, že nese odpovědnost za to, co napsal. 

 

Mgr. Klímková: K tomu znaleckému posudku bych chtěla říct, že my jsme si právě z 

toho důvodu, aby nevznikla pochybnost o tom, jestli je cena včetně DPH nebo bez 

DPH, vyžádali od znalce, aby to tam uvedl, abychom si byli jistí, jestli je to 

včetně DPH nebo bez DPH z toho důvodu a tak to bylo i v objednávce, to znalec do 

toho znaleckého posudku uvedl, a na základě této objednávky a zpracování tohoto 

znaleckého posudku mu byla za tu službu poskytnuta úplata. Ještě jsem se chtěla 

vyjádřit k možnosti změnit v návrhu usnesení nebo v usnesení slovo včetně DPH 

slovem bez DPH, upozorňuji na to, že v tomto případě by nebylo schválené 

usnesení v souladu s vyhlášením záměrem a tudíž v podstatě můžeme říct, že pokud 

by na základě toho byla uzavřena smlouva, byla by absolutně neplatná.  

 

Ing. Carda: Ještě doplnění, pochopitelně tak jak říká Mgr. Klímková, to tak byla 

schválně ta objednávka psaná, protože já mám vyjádření naší daňové poradkyně, že 

pokud je cena konečná a je tam vyjádření, že je konečná, tak je včetně DPH. Jsem 

schopen to přeposlat, mám takové oficiální stanovisko, čili proto jsme v tom 

znaleckém posudku chtěli speciálně, aby nám ten znalec řekl, ať tam nejsou žádné 

pochybnosti, ať napíše, jestli cena je včetně DPH nebo není. Čili, když to tam 

napsal, tak spíše mě zaráží to, že najednou tady vám to do telefonu rozporuje, 

protože opravdu já mám třeba oficiální stanovisko naší poradkyně, které jsem 

schopen vám všem přeposlat, protože to řešíme už tady, já nevím už delší dobu 

s paní Mgr. Klímkovou a pokud se někde zmíní, že ta cena konečná, jakože, když 

máte znalecký posudek, tak se bere jako konečná, tak ta DPH se dá metodo shora, 

tzn. že to už v té ceně je to DPH až potom ji odvádíme Finančnímu úřadu. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Já bych požádal, abyste nám doručili tu 

objednávku, ať se na to můžeme podívat, co je tam napsáno, protože těch 

pochybností je tady tolik, že je to nehlasovatelné dneska. Já už jsem vám to 

říkal před tím, teď tady vznikly další pochybnosti, stáhněte ten materiál, dejte 

ho znovu, doptejme se Ministerstva vnitra, jak je to vůbec. Já vyjadřuji 

přesvědčení, že o tom snad ani nevěděli, to jinak není možné. 
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RNDr. Rašková: U toho jednání nás několik bylo, máte tam zápis a Vaše 

prohlášení, že Ministerstvo vnitra neví, co dělá, tak to už mě teda zaráží. 

 

Mgr. Švec: Navážu na předřečníky, tak napřed řeknu, že pan Pospíšil tady před 

chvilkou intenzivně hovořilo o tom, že přece máme posudek, a tak to je prostě 

jasné. Tahle slova jsme slyšeli u Kocourkova posudku i u jiných posudků a nemůžu 

je brát vážně. Podle mého názoru je věc úplně jednoduchá. V roce 2014 mělo město 

inkasovat podle mínění Ministerstva vnitra 30.000.000 Kč. Představuju si, že 

město bude, i když je rok 2017 inkasovat 30 000 000. Pokud nebude inkasovat 

30 000 000 ale 25 000 000, ptám se, kdo zaplatí těch 5 milionů? Byl bych rád, 

kdyby ten, kdo to způsobil, a víme, kdo to způsobil, tuhle smlouvu podepisoval 

Mgr. Pospíšil, obhajovala a schvalovala ji Mgr. Klímková, no tak v tom případě 

víme, kdo eventuálně způsobil škodu. Podle mého názoru není možné tady s DPH bez 

DPH, my to neprodáváme dneska, respektive to, co chcete schválit, znamená, že to 

prodáváme dneska, čímž se šidíme o těch 5 milionů. Vy tady pletete podle mě 

dohromady dvě věci, cenu, kterou jsme měli inkasovat v roce 2014, Ministerstvo 

jasně řeklo, že tehdejší cena, za kterou se to mělo prodat je 30 000 000 korun. 

Vy nám teď říkáte, že to teď máme schvalovat a prodat jim to za 25 milionů Kč. 

(RNDr. Rašková: 30 milionů korun.) Kdo zaplatí těch 5 milionů? 

 

Ing. Kousal: Paní primátorko, já bych Vaším prostřednictvím doporučil kolegovi 

Blumensteinovi, aby zavolal panu R.B., aby se zítra nechal hospitalizovat 

v Bohnicích. To by bylo asi nejlepší na to, co tady slyším, co pan R.B. vyvádí, 

poněvadž jestli dá někde kulaté razítko, a pak napíše, že by bylo lepší, kdyby 

tam nenapsal to, co napsal, tak je podle mě blázen zcela jednoznačně. Teď bych 

se chtěl vyjádřit k tomu, co tady chci říct. Já jsem v roce 2014 hlasoval pro, 

abychom probrali Mubei pozemek za 24 000 000 a také jsem tvrdil a pro pana 

Filouše explicitně ne z pozice předsedy Kontrolního výboru, ale z postu 

zastupitele města Prostějova, že škoda by vznikla podle mého názoru tehdy, pokud 

bychom měli nějaký záměr, nějakou firmu, která chce koupit pozemek za 30 000 000 

na jedné straně a na druhé straně máme firmu, která chce koupit pozemek za 

24.000.000 Kč, kdybychom prodali ten pozemek za 24.000.000 Kč a měli kupce za 

30, ano vznikla Prostějovu škoda 5 milionů korun a měl by ji někdo uhradit. Ale 

nikde není napsáno, že v roce 2014, když by firma Mubea zaplatila 30 000 000 za 

pozemek, když měla jiné investiční pobídky z jiných krajů z jiných měst, takže 

možná by tady nebyla vůbec, nejenom její pobočka by byla na Slovensku, ale celá 

firma nebyly by tady možnosti zaměstnání našich občanů. Takže já bych s tím, co 

by mohlo být a co by bylo a kdo udělal škodu, tady vůbec nespekuloval. Vzhledem 

k tomu, že tady máme nějaké vyjádření s kulatým razítkem tak já jsem pro, 

abychom už s firmou Mubea dál nejednali, dál z ní netahali peníze a konečně 

odsouhlasili to, co jsme tady měli odsouhlasit už dávno. 

 

RNDr. Rašková: Ing. Matyášku vzhledem k tomu, že svítíte červeně, tak je to po 

čtvrté, opět porušujeme jednací řád, jestli jste si vědomi. 

 

Ing. Matyášek: Já myslím, paní primátorko, že tady jsou porušovány zákony a 

nejenom jednací řád a s tím je potřeba se vypořádat. V roce 2014 jsme dostali na 

stůl 2 posudky, už jsem to tady jednou říkal. (RNDr. Rašková: Nejenom Vy.) 

V roce 2017 vyplynulo, že jeden z těch posudků byl protizákonný. My jsme tedy 

hlasovali na základě informace, která nebyla zákonná a de facto lze říct, že v 

roce 2014 jsme měli jediný relevantní posudek, který určoval cenu obvyklou, na 

36 milionů korun. Podle této ceny jsme měli rozhodovat, pokud by se to 

společnosti Mubea nelíbilo tak asi by odešla jinam, to bychom museli zamáčknout 

slzu, nedalo by se nic dělat. Ale jestli jste si dobře přečetli tu zprávu 

Ministerstva vnitra, tak tam je velmi důrazně akcentována odpovědnost 

zastupitelů. Já jsem v té době rozhodoval také pro to, aby byla cena 24 000 000 

korun, a to z toho důvodu, že jsem tehdy měl k dispozici posudek, který určoval 

cenu obvyklou v této částce, jestliže ale tento posudek byl podle zákona vadný, 

k čemuž máme nyní usnesení Krajského soudu, tak je jasné, že tento proces byl 

protizákonný a já nejsem schopen hlasovat pro něco, co by uvedlo situaci opět do 

nějaké nejistoty. Takže jestliže tady jsou posudky a řešíme, ke kterému datu by 
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ta cena měla být stanovena, tak já osobně jsem přesvědčen o tom, že by měla být 

stanovena k tomu 23. 9. 2014. Nic jiného asi tady nemůžeme vymyslet. Co 

schvalujeme je pouze jakési legislativní narovnání toho problému, bohužel to tak 

je, ale je to otázka pana náměstka, který nám předložil cinknuté materiály. 

 

Ing. Naiclerová: MBA: Já také potvrzuji to, co řekli předřečníci, myslím si i 

to, jak pan Blumenstein tady předestřel, že se jedná o cenu bez DPH, že se 

opravdu takto o tuto cenu jedná. V životě jsem neviděla, že by podle takovéhoto 

posudku, kde vlastně navazuji na již další daně, z nabytí nemovitosti, z daně z 

příjmů, že by se od toho odečítalo DPH, navíc v tom posudku není ani slovo, kde 

by se došlo k nějakému základu daně a byla by tam narážena sazba a bylo by tam 

výslovně uvedeno, že se tato cena zjištěná navyšuje o DPH. Myslím, že tím, že to 

odhlasujeme jako cenu včetně, vznikne městu škoda. 

 

Ing. Blumenstein: Já bych předně chtěl prostřednictvím paní primátorky vzkázat 

dalším zastupitelům, že nikoho do Bohnic posílat nehodlám. Pokud tak chcete 

učinit, učiňte si tak sami. Chtěl bych se pana B., toto znalce svým způsobem 

zastat, protože oni skutečně znalci v tomto směru s DPH nepracují, oni prostě 

odhadnou tu cenu a nebývá standardem, že by v tom posudku bylo napsáno, jestliže 

to je s DPH. Takže pokud on to tak učinil na základě výzvy města, že město si 

přeje, aby tam tato formulace byla, tak ji tam patrně na základě přání města 

uvedl, ale nebývá to obvyklé. Proto asi v tom emailu napsal to stanovisko, že by 

byl rád, kdyby ta věta v tom posudku uvedena nebyla. Jestliže naším cílem v tuto 

chvíli je pomoci firmě Mubea, tak jestli tady odhlasujeme prodej za 30 000 000 

včetně DPH, tak věřím tomu, že kdokoliv, kdo se obrátil před tím na to 

Ministerstvo vnitra, se na něj může obrátit znovu, protože, jestliže máme v 

rukou dva posudky, které se od sebe liší o 5 300 000, tak to prostě jeden z nich 

je špatně. Ty posudky se nemohou lišit o 5 300 000. Takže stejně nejsme v té 

situaci, kdybychom to uvedli do nějakého právně dorovnaného stavu. Můžeme to 

prodat za 30 milionů plus DPH, můžeme se následně usnést i na tom, že Mubei 

věnujeme darem 5 milionů korun, pokud k tomu bude mít nějaký důvod, ale nemůžeme 

podle mě to prodat za 25 300 000, nebo kolik to vychází. 

 

P. Kapounek: Mohli jsme ten pozemek té Mubei prodat za těch 23 000 000, udělat 

to legálně, transparentně a nebyl by problém. Tím postupem, který pan Pospíšil 

zvolil, tou machinací s těmi posudky, jsme se teď dostali do situace, kdy to 

jakože budeme opravovat, tím vznikla škoda Mubei 2 000 000 a městu Prostějov 

5 000 000. Pokud pro to teď budeme hlasovat, hlasujeme pro škodu 5 000 000, 

pokud pro to nebudeme hlasovat, hlasujeme pro škodu 7 000 000. Nemusela být 

škoda žádná, stačilo postupovat legálně. Jediný způsob, jak nenést odpovědnost 

za tuhle věc, je o ní vůbec nehlasovat, to je jediný způsob, jak za to nenést 

zodpovědnost. Můžete si vybrat mezi 7 000 000 a 5 000 000 a poškozuje to jméno 

města, poškozuje to jméno firmy Mubea, která je, myslím si významným partnerem 

města, poškozuje to důvěru tady v tuto instituci a zodpovědnost za toto všechno 

nese pan Pospíšil, který ještě ke všemu nám tady beze studu předkládá úplně 

stejnou manipulaci jako minule. To je neuvěřitelné. Ten posudek, jak je 

objednaný, měl být posudek na aktuální cenu, tam se nic nepíše o tom k jakému 

datu, jenom to, že to měla být koncová a s DPH. Nevěřím tomu, že cena toho 

pozemku od té doby klesla o 5 000 000, tomu nevěřím. Takže ten posudek, ten 

znalec musel od někoho dostat instrukce, vezměte ten starý posudek, připište 

tam, že to je s DPH a pošlete to zpátky. Jinak by proboha nemohl dojít ke stejné 

částce na korunu, to jinak nejde, takže ten posudek je prostě do očí bijící z 

mého pohledu, domnívám se pokus o podvod, pro to se nedá hlasovat. 

 

RNDr. Rašková: Samozřejmě je to Váš názor, já bych zopakovala to, co jsem tady 

řekla už na začátku. Chyba se nějaká stala, chceme, aby tady Mubea zůstala a 

posudek jsme zadali znalci, kterého vybralo Ministerstvo vnitra. To, že jsme 

chtěli, aby bylo explicitně řečeno, zda je či není s DPH, tak už to tady 

vysvětloval pan inženýr Carda, takový posudek jsme dostali, je tam podpis, je 

tam razítko. Jestli teď znalec, bere svoje slovo zpět, tak mně to připadá velmi 

divné, abych to řekla jemně. 
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Mgr. Švec: Paní primátorko, Vy jste řekla, chyba se stala, pětimilionová, 

respektive 7 milionová chyba, za kterou by měl někdo nést politickou a 

předpokládám, že i hmotnou odpovědnost. To je první poznámka. Druhá, (RNDr. 

Rašková: Nejsme ani u rozpočtu, jsme v normálním bodě a máte třetí příspěvek.) 

navíc, když si otevřete dneska internet, tak tam máte titulky: milionový podvod 

v Prostějově zastavilo Ministerstvo vnitra, nádherná reklama, a nic nás nestála, 

takže z toho titulu ušetříme možná za reklamu. Dále bych rád, Vaším 

prostřednictvím, panu Kousalovi řekl, nikde není psáno, že by to Mubea zaplatila 

a za druhé, Petře, ošidili Tě tenkrát, dali Ti posudek, který nebyl reálný. A to 

by Ti mělo trošku vadit, myslím. Poslední věc, překvapuje mě, že nikdo tady 

nevyslovil představu o tom, že vlastně až občan Prostějova, po kterém, jak jsem 

zjistil, se intenzivně pátrá i na Ministerstvu vnitra, ale tento občan vlastně 

zachraňuje peníze pro město. Já vím, že vám to teď není vhodné, ale je to tak. 

Kdo mu poděkuje, myslel jsem si, že pan Pospíšil koupí třeba flašku a zajde tam 

a řekne, člověče díky, protože udělal jsem tu chybu a teď jsi zachránil miliony 

pro město, jsi prostě skvělý občan a děláš to dobře. (RNDr. Rašková: Pane 

magistře, máte třetí příspěvek, prosím, racionálně.) Já myslím, že to je 

naprosto racionální, až občan zachraňuje něco, co vedení města, konkrétně pan 

náměstek a zase použiji slovo, prošustroval, pro pana Augustina. Přišli jsme o 

peníze, o miliony korun a tím, co dneska chcete schválit, je zpátky nedostaneme, 

takže znovu se zeptám, kdo ten zbytek zaplatí a kdo ponese politickou 

odpovědnost. Už tady pan Fröml řekl návrh na odvolání pana Pospíšila, to je 

nejmenší, co musíme udělat, já bych si dokonce myslel, že odstoupí sám pod 

takovým extempore, ale to si asi jenom vysnívám. 

 

Ing. Lysek: Já celkem krátce, protože, co se týče posudku, už tady bylo řečeno 

pravděpodobně vše, mě jenom fascinuje naprosto nulová sebereflexe pana náměstka 

Pospíšila k tomu, aby se postavil rovně k chybě, kterou udělal. Jednoznačně, my 

tady trávíme dvě hodiny řešením problému, který způsobil on, nikdo jiný. 

Samozřejmě neříkám, že jediný on, ale v podstatě on se za to garantoval, on to 

předložil zastupitelstvu, on to obhajoval a obhajuje to stále a nulovou 

sebereflexi. Obvinil lidi, kteří dali podnět na Ministerstvo vnitra, že si vůbec 

dovolili dát nějaký podnět nezákonného jednání. Nechápu to, opravdu nechápu. 

 

Ing. Fišer: Já samozřejmě budu hlasovat pro přijetí tohoto usnesení, a to z toho 

důvodu, že posudek, který ten odhadce zpracoval k datu 2014 i ten k tomu 

letošnímu datu, oba dva jsou konečné sumy. Obě dvě jsou s DPH, obě dvě jsou s 

DPH a v roce 2014 dělá DPH nula, čili neodečítá se nic za pozemek a v letošním 

roce už je DPH v klasické výši 21 %. 

 

Ing. Blumenstein s technickou poznámkou: Já jenom, to poslední vystoupení je 

manipulativní. Tak jako jsem byl zvědavý, jestli se pan náměstek pod toto 

podepíše. 

 

PaedDr. Šlambor: Já se pokusím být velmi stručný. Já jsem si docela pečlivě 

přečetl ten materiál Ministerstva vnitra a zaujalo mě na konci toto: na základě 

této výzvy upozorňujeme, že v případě, že náprava nebude zjednána, bude 

Ministerstvo vnitra postupovat v souladu s ustanovením § 124 odst. 5 zákona o 

obcích. Já vám teď přečtu ten § 5 zákona o obcích. Ministerstvo vnitra o 

pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v 

samostatné působnosti nerozhodne, jestliže již bylo vykonáno. V takovém případě 

podá pouze návrh k soudu na jeho zrušení. Takže shrnu to, máme dvě možnosti, buď 

se k tomu, co tady bylo prezentováno a navrhováno, vyjádříme kladně, tato 

zdůvodnění a zdůvodnění těch lidí, kteří mají kulatá razítka a jsou i na 

Ministerstvu vnitra za tuto oblast odpovědni, protože to je kontrolní orgán 

Ministerstva vnitra, řekli ano, takhle je to možné udělat, anebo to prostě 

neuděláme, tak Ministerstvo vnitra prostě to udělá, podá návrh k soudu na 

zrušení tohoto usnesení. 

 

Ing. Filouš: Já jsem pořád čekal během diskuse, že pan náměstek Pospíšil bude 

zodpovědným náměstkem (RNDr. Rašková: Nedala jsem mu slovo.), že podá rezignaci 

na svoji funkci, nestalo se tak, proto jednu věcnou poznámku k celé věci. Pokud 
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se podíváte do té objednávky, tak v té objednávce je napsáno, že se objednává 

zpracování znaleckého posudku k aktuálnímu datu. Dobrá, mě zajímá, kdo schválil 

tuto objednávku a pověřil tu pracovnici, která je pod tím podepsaná, aby tuto 

objednávku odeslala. Na to bych prosil odpovědět v závěru svého vystoupení a 

poté ještě znovu opakuji, že Ministerstvo vnitra, pokud si dobře přečtete to 

jeho odůvodnění v tom rozsáhlém materiálu, který má takřka 20 stránek, tak tam 

výslovně a explicitně konstatuje, že znalecký posudek musí být zpracován ke dni, 

kdy rozhodovalo o tom prodeji tehdy zastupitelstvo, ne dnes, ale tehdy, a to 

bylo v roce 2014. Takže pokud kolega Šlambor, jak tady ukázal, to pečlivě 

přečetl, určitě nepřehlédl i tyto věty, tudíž znalecký posudek, který je 

zpracován k roku 2017, nemůže tvořit základ pro naše dnešní rozhodování. Teď 

bych prosil odpověď na svoji otázku, kdo pověřil pracovnici, aby tam posílala 

objednávku v tomto znění. 

 

Mgr. Vojtek: Objednávku jsem nechal vystavit já, protože je nezbytně nutná, k 

tomu, abychom mohli prodat nějaký pozemek, potřebujeme aktuální v místě a čase 

obvyklou cenu. 

 

Ing. Filouš: Já tady čtu H.R. 

 

RNDr. Rašková: Ptal jste se, kdo dal příkaz. 

 

Mgr. Vojtek: Ale H.R. beze mě neudělá vůbec nic. Všechno musím potvrdit já. 

 

Ing. Blumenstein: Jenom ještě k tomu hlasování mám procedurální prosbu, zdali 

bychom mohli zvlášť hlasovat o části usnesení AB jedna B dva a samostatně potom 

B tři. 

 

RNDr. Rašková: Já se domnívám, že to usnesení jak je, znovu to opakuji, jak je 

to tady navržené, tak jsme to v pátek před sebou měli, byli tady dva pracovníci 

Ministerstva vnitra, bohužel jména si nepamatuju, já si jména nepamatuji ani 

normálně, přijeli schválně kvůli tomu do Prostějova, oba dva nám řekli, oni nám 

navrhli, jak to máme udělat, my jsme to přesně podle jejich návodu udělali a jak 

je to navržené na dnešní jednání, tak nám to schválili. 

 

Mgr. Švec s technickou poznámkou: Chtěl bych poprosit o malou přestávku, rádi 

bychom předložili usnesení, které bude navrhovat tento materiál odložit a 

nejprve pořádně zjistit vlastně od Ministerstva vnitra jejich postoj, protože 

nám není jasné, nebo jsme přesvědčeni, že nebylo informováno v plném rozsahu.  

 

RNDr. Rašková: Já mám za to, že jsme vám zápis z jednání dali, že tam to dokonce 

je výslovně řečeno, že s tím postupem souhlasí. Nicméně přestávku, proč ne, já 

jsem myslela, že se svým nachlazením budu chodit nejčastěji, ale vidím, že 

nejvíc přestávek požaduje opozice. Takže 10 minut. 

 

 

Následovala přestávka a po přestávce pokračovala rozprava v bodě 2.1. 

 

 

RNDr. Rašková: Máme tady nějaké usnesení, jestli se nepletu, je návrh na 

usnesení, prosím, paní zapisovatelku, aby nám ho dala na tabuli. Chcete ještě 

rozpravu před tím, než bude usnesení? 

 

Ing. Kousal: Já bych krátce jenom dal zapravdu kolegovi Švecovi, že jsem tehdy 

hlasoval na základě možná špatného posudku, za což viním pana náměstka 

Pospíšila, poněvadž měl předložit materiál, který by byl zcela jednoznačně 

správný a má z toho určitě morální odpovědnost i politickou. Na druhé straně se 

vracím k tomu, že škoda by vznikla pouze tehdy, pokud by tady byl jiný subjekt, 

který nabízí vyšší cenu, než za jakou jsme to prodali. Na tom si trvám. 

 

RNDr. Rašková: Nikdo jiný tady nebyl. 
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Ing. Navrátil: Prosím o závěrečnou řeč pana Pospíšila, ať tedy řekne, jak máme 

hlasovat, ať to máme jasné. 

 

RNDr. Rašková: Pan Kapounek je už po ixté. (Pozn. zapisovatelky: P. Kapounek 

svou přihlášku do diskuse stáhl). Děkuji. Ing. Carda prosím, co nám poslal teď 

do mejlu, kdyby mohl ještě zopakovat. 

 

Ing. Carda: Jak byla přestávka, tak jsem skočil k sobě do kanceláře a poslal 

jsem vám, ať opravdu víte …..to rozhodování, to stanovisko oficiální, které máme 

od naší daňové poradkyně, že pokud ve znaleckém posudku není uvedeno, že se 

jedná o cenu bez daně, tak se vždy bere jako cena konečná a bere se to, že to je 

včetně DPH ta cena konečná v tom posudku uvedená. Vlastně to, co tam máte, tak 

je oficiální zápis z projednávání toho 22. listopadu, kde jsme konkrétně tento 

případ s naší daňovou poradkyní projednávali a toto je její stanovisko. 

 

JUDr. Augustin: My jsme teď v poněkud složité situaci, ať uděláme krok doleva, 

bude to špatně, ať uděláme krok doprava, bude to rovněž špatně, když budeme 

přešlapovat na místě, je to vůbec to nejhorší, co můžeme udělat. Tzn., my se 

musíme rozhodnout pro jednu variantu. Proč to říkám? Jestliže jsme dostali tu 

objednávku, kde tedy se říká, že to je cena s DPH, tak je to pro znalce dogma, 

které musí dodržet. On tu objednávku potvrdil, je tady aktuální cena obvyklá, 

konečná včetně DPH, on podle tohoto zpracoval posudek. Ten posudek označil 

kulatým razítkem, vyúčtoval cenu, tzn., si nese plnou odpovědnost, jak před 

orgány státní správy, tak před orgány jinými. My nemáme důvodu lustrovat znalce 

a říkat, co se smí a co se nesmí. Takže pokud budeme postupovat podle tohoto 

jeho znaleckého posudku, tak neuděláme chybu, byť samozřejmě můžu mít 100 

pochybností, ale mám tady písemný doklad. Jestliže to ministerstvo v pátek takto 

projednalo a podepsalo ten zápis, že když tak budeme postupovat, tak nás také to 

ministerstvo samozřejmě do určité míry kryje. Když si přečetlo ministerstvo 

usnesení, tak s tím souhlasí. Pokud bychom neudělali dneska nic, tak máme před 

sebou § 124, mám pocit, odst. 5, že ministerstvo samo na nás podá žalobu. To je 

ta otázka přešlapování, takže žaloba od ministerstva tzn. co, 2, 3, 4 roky 

souzení, fajn, mezitím nám investor uteče a bude se realizovat někde jinde. 

Vyšleme špatný signál jak investorovi tak dalším, poprosím paní primátorku o 

prodloužení, tak dalším investorům. Chceme to investorovi zavařit? Já si myslím, 

že ne, doufám, že nás pan majitel z Německa neposlouchá, protože možná umí 

česky, možná ne, možná mu to někdo překládá. Za sebe chci říct, že si jejich 

firmy jako investora vážíme a jsme rádi, za sebe mluvím, že pokud napsal ten 

dopis, jak ho napsal, tak je výhodné i pro občany, že tady zaměstnává naše lidi 

a bude zaměstnávat další dvě nebo tři stovky. Pokud to neschválíme, tak můžeme 

očekávat odchod investora, můžeme očekávat, že bude chtít po nás náhradu škody 

za to, co už nainvestoval do toho pozemku a můžeme očekávat, že pokud tedy má 

objednanou halu, jak tady padlo za 40.000.000 EUR, tak podá storno a to storno 

pro nás bude chtít jako škodu. Těžko se mně hovoří o tom, jak postupovat dál, 

protože krok doleva je špatný (RNDr. Rašková: Pane zastupiteli, čas!), krok 

doprava špatný. Musíme se chovat jako chytrá horákyně. Na závěr, znalec si nese 

plnou odpovědnost, podepsal, dostal zaplaceno, věděl. Chápu pana Ing. 

Blumensteina, že tedy s ním hovořil. Znalec nepatří do blázince, znalec by si 

měl přečíst vyhlášku o znalcích, protože může se stát, že ho bude volat 

příslušný soud k odpovědnosti. Co říkám, je mi líto, že to musíme říct, ale je 

to tak. Jak si svoje odskákal znalec Kocourek. Tudíž budeme muset zřejmě z těch 

dvou zel vybrat to menší, které nepoškodí firmu, občany, městskou pokladnu a 

které to naše rozhodnuti, bohužel, ponechá odpovědnost plně na znalci. 

 

RNDr. Rašková: Prosím, pokud někdo nemá nějaký úplně nový názor, který tady 

ještě nezazněl, tak bych řekla, že se točíme, mírně řečeno, v kole, že tady 

někteří neustále opakují jedny a tytéž věci. Já bych si dovolila, říkám znovu, 

pokud nikdo nemá něco, co chce skutečně mermomocí říct, tak bych končila 

rozpravu. 
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Ing. Navrátil s technickou poznámkou: Mermomocí bych chtěl odpověď od pana 

Pospíšila, ať mám právní jistotu, jak mám hlasovat, prosím, jestli mu můžete 

udělit slovo. 

 

Mgr. Pospíšil: Já na to čekám, že odpovím na tu Vaši otázku, určitě já nebudu už 

nic dále komentovat, ale já budu hlasovat pro tento materiál, pan Dr. Augustin 

mi v tuto chvíli také mluvil z duše. To, co bych třeba řekl i já, řekl on, takže 

já zvednu ruku pro prodej za těchto podmínek. 

 

RNDr. Rašková: Přesně řečeno, pro nápravu toho, co jsme kdysi udělali nějakou 

chybou. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Je to technická v tom smyslu, že bylo zde 

řečeno, že nemáme na výběr, žádná ze dvou variant, které tady jsou, není dobrá, 

proto je potřeba hlasovat pro předložený materiál. Já si myslím, že tady máme 

třetí variantu, ta je předmětem toho navrženého usnesení a bylo by dobré, abyste 

s ním byli seznámeni zastupitelé. (RNDr. Rašková: O usnesení budeme určitě 

hlasovat.) Je tedy možná další cesta, která vyjasní pochybnosti, které tady 

jsou, a my je musíme vyjasnit před tím, než budeme hlasovat. 

 

RNDr. Rašková: Pokud ještě někdo z těch, kteří jsou přihlášeni, chce opravdu 

mluvit prosím, pan Kapounek, nevím po kolikáté, svítíte červeně. 

 

Ing. arch. Fröml: Já bych v jedné věci dal panu doktorovi (RNDr. Rašková: Po 

třetí.) Augustinovi za pravdu, jde tady o hmotnou zodpovědnost tady toho 

rozhodnutí a nemyslím si, jak si myslí pan Dr. Augustin, to mu nepotvrdím, že tu 

hmotnou zodpovědnost můžeme hodit na toho znalce. Zkrátka já mám takový pocit, 

že tady se bude hlasovat, a když to bude špatně, může za to znalec, protože to 

neměl takhle špatně udělat. Ing. Fišer to řekl přesně, ta cena byla těch 3 600 a 

nějaké drobné a bylo to v době, kdy se neodvádělo DPH, čili to bylo bez DPH. 

Dneska je ta cena úplně stejná, ale musí být o to DPH větší. Jestli ten znalec 

na objednávku napsal něco jiného, tak to nebylo dobře a tím, že my si to 

odsouhlasíme a pak řekneme, za to může znalec, já si myslím, že to je trošičku 

liché, protože tady se to tak propralo, tak se to důkladně řeklo, že nikdo 

nemůže tvrdit, že se nechal zviklat špatným znaleckým posudkem. Kdo bude 

hlasovat pro, tak musí hlasovat s tím vědomím, že podstupuje riziko. To je 

všechno. 

 

RNDr. Rašková: Každý z nás, když se rozhoduje a hlasuje tak či onak, podstupuje 

riziko, protože to, že hlasujeme pro, je riziko, a to, že hlasujeme proti může 

být také riziko. Takže je to na každém z nás na osobní zodpovědnosti. Nicméně 

to, co teď pan architekt řekl, tady zaznělo dneska už několikrát. 

 

P. Kapounek: Tři věci krátké, v té jedné se budu opakovat, ale bude to velice 

krátké. Ještě jednou, mrzí mě, že tady tím trpí společnost Mubea, ale domnívám 

se, že odpovědnost za to nese pan Pospíšil. Za druhé, byla tady řeč o tom 

znalci. Já si myslím, že pan znalec vůbec nevěděl do čeho se navezl, a kdyby byl 

tušil čeho se stal nástrojem, tak by do toho nešel a až to zjistí, tak bude 

litovat, že měl kdy co s městem Prostějovem dočinění a bude-li to tak dál, tak 

pro město Prostějov ani nikdo nebude chtít pracovat, protože nebude vědět, v čem 

se zase ocitne. Třetí věc, dostal jsem ten materiál, který se jmenuje cena 

konečná a který hovoří o tom DPH a cítím se uražen tím, že někdo si vůbec 

dovoluje toto předkládat jako argument. Tady je zmíněn judikát, který hovoří o 

ceně sjednané ve smlouvě jako argument k tomu, jestli posudek je s cenou s DPH 

nebo bez DPH. Posudek může být bez DPH, může být s DPH, ale musí odrážet 

realitu. Aby se tady argumentovalo něčím, co s tím vůbec nesouvisí, to mě 

opravdu uráží a s prominutím mám pocit, že tady někdo ze mě dělá blbce. 

 

Ing. Blumenstein: Já bych chtěl prosím vzít zpět svůj návrh, kdy jsem navrhoval, 

abychom nahradili slovo včetně slovem bez, neb beru vážně tu argumentaci, že 

takto nebyl vypsán záměr, tedy o tom v této podobě nemůžeme hlasovat. Nicméně 

bych přesto si dovolil požádat, abychom hlasovali zvlášť o části A a B 1, B 2, s 
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tím, že část B3 bych chtěl, abychom variantně buďto hlasovali v té podobě, jak 

je navržena nebo uložili radě, ať se tím okamžitě zabývá a připraví to pořádně. 

 

RNDr. Rašková: Myslíte si, že Mubea odstoupí od smlouvy, aniž bude mít vzápětí 

jistotu, že může stavět? 

 

Ing. Blumenstein: Já jsem přesvědčený o tom a opakuji, tady jsou 2 posudky, 

které se vzájemně liší o 21 %, které se liší o 5 300 000. Jsem přesvědčený o 

tom, že pokud si tady silou prohlasujete to usnesení, které jste si připravili, 

že to žádná právní jistota pro Mubeu stejně není. 

 

RNDr. Rašková: Mgr. Pospíšil pokud chce ještě něco říct, nechce. Nikdo další se 

do rozpravy nehlásí, prosím, máme tam nějaký protinávrh, nevím, který byl 

poslední. 

 

Ing. Blumenstein: Hlasovat odděleně, prosím, A a B1, B2. 

 

RNDr. Rašková: Takže hlasujeme o tomto návrhu, protinávrh, že budeme hlasovat po 

částech. Před tím byl ale písemný návrh, který podával Mgr. Švec, nebo někdo, 

takže ten bychom měli asi hlasovat první. Hlasujeme. 

 

Hlasování: 

17:53:04 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Zdržel se       

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Proti           

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Zdržel se       

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Proti           

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Zdržel se       

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Zdržel se       

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Proti           

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Proti           

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Proti           

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Zdržel se       

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Zdržel se       

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Proti           

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Nehlasoval      

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Proti           

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Proti           

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Proti           

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Proti           

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Proti           

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Proti           

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Zdržel se       

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 
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Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 10 (29%)  Proti: 12 (34%)  Zdrželo se: 7 (20%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 5 

 

Nebyl schválen návrh: 

Zastupitelstvo města Prostějova ukládá radě města seznámit MV ČR s těmito 

materiály: 

1. znalecký posudek soudního znalce R.B. ze dne 17.11.2017 čj. 4105-

701/2017, který stanoví cenu obvyklou ke dni 16.11.2017 ve výši 30 605 

820,- Kč vč. DPH; 

2. s objednávkou stat. města Prostějova ze dne 15.11.2017 o zpracování 

znal. posudku - OBJ/1269/2017/OSUMM; 

3. s mejlovou korespondencí R.B. zaslanou dne 11.12. zastupiteli Ing. 

Blumensteinovi; 

4. vyžádat si stanovisko MV ČR k dalšímu postupu v této věci; 

5. do té doby odložit rozhodování o návrhu usnesení dle bodu 2.1. 

 

RNDr. Rašková: Hlasujeme o návrhu pana Ing. Blumensteina, abychom odhlasovali 

první dvě části a pak tu třetí zvlášť, čili hlasujeme o návrhu, že budeme 

hlasovat po částech. 

 

Hlasování: 

17:54:32 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Zdržel se       

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Zdržel se       

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Zdržel se       

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Nepřítomen      

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Proti           

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nepřítomen      

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Zdržel se       

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Zdržel se       

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Proti           

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Proti           

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Zdržel se       

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Zdržel se       

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Zdržel se       

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Zdržel se       

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Nepřítomen      

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Zdržel se       

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Proti           

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Proti           

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Proti           

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Proti           

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Proti           

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Nepřítomen      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Zdržel se       

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 
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Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 7 (20%)  Proti: 8 (23%)  Zdrželo se: 11 (31%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Nepřítomno: 4, Omluveno: 5 

 

Nebyl schválen návrh hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu po 

částech dle návrhu Ing. Blumensteina. 

 

RNDr. Rašková: Zbývá nám původní návrh, jak byl. Znovu opakuji, že jak byl návrh 

předložen, nám ho Ministerstvo vnitra schválilo, tento postup nám schválilo. 

Takže, prosím, hlasujme. 

 

Hlasování: 

17:55:16 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Nehlasoval      

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Nepřítomen      

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nepřítomen      

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Nepřítomen      

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Nepřítomen      

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Nehlasoval      

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Nepřítomen      

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Zdržel se       

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Nehlasoval      

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Nepřítomen      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 20 (57%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (9%) 

Nepřítomno: 6, Omluveno: 5 

 

Schváleno usnesení č. 17254: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

A) r u š í 

na základě výzvy Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV-165702-40/ODK-2016 

ze dne 09.11.2017 usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14174 ze dne 

23.09.2014, kterým byl schválen prodej pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v 
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k.ú. Prostějov, společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se sídlem 

Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, 

 

B) s c h v a l u j e 

1. uzavření souhlasného prohlášení se společností Mubea Stabilizer Bar Systems 

s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, v němž bude 

uznána neplatnost Kupní smlouvy č. 2014/50/237 ze dne 09.10.2014 uzavřené mezi 

Statutárním městem Prostějovem jako prodávajícím a společností Mubea Stabilizer 

Bar Systems s.r.o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, 

jako kupující na prodej pozemků p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, a 

tedy také skutečnost, že pozemky p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, 

jsou nadále ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, pro rozpor se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 

2. rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje rozpočet výdajů 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000050 006409 5909  1 0500000000000 23.853.000 

zvýšení pol. 5909 – ostatní výdaje; vrácení kupní ceny za prodej pozemků 

p.č. 7346 a p.č. 7357/1, oba v k.ú. Prostějov, dle Kupní smlouvy č. 

2014/50/237 ze dne 09.10.2014 

 - snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0000000070  8115  1 0700000000000 23.853.000 

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

3. z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu prodej pozemku p.č. 7346 – 

orná půda o výměře 57.171 m2 a pozemku p.č. 7357/1 – orná půda o výměře 15.700 

m2, oba v k.ú. Prostějov, společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o., se 

sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 796 01, IČ: 292 83 132, za následujících 

podmínek: 

a) kupní cena bude stanovena ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 

30.605.820 Kč včetně DPH, 

 

b) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města 

Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo 

jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke 

koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při 

převodu těchto pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do 

vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního 

souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných 

pozemcích; předkupní právo se nebude vztahovat na převod, nebo vklad převáděných 

pozemků na nebo do jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je společnost Mubea 

Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, Švýcarsko, a která 

má sídlo na území České republiky, a to pouze v souvislosti a za účelem 

realizace výstavby výrobního areálu na převáděných pozemcích, 

 

c) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo 

zatížení převáděných pozemků; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního 

souhlasu, kterým bude povoleno užívání výrobního areálu na převáděných 

pozemcích; zákaz zcizení nebo zatížení se nebude vztahovat na převod, nebo vklad 

převáděných pozemků na nebo do jiné společnosti, jejímž 100% společníkem je 

společnost Mubea Engineering AG, se sídlem Oberer Werdbüchel 12, 9410 Heiden, 

Švýcarsko, a která má sídlo na území České republiky, a to pouze v souvislosti a 

za účelem realizace výstavby výrobního areálu na převáděných pozemcích, 

 

d) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu 

výrobního areálu včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let po 

uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v 

kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 300.000 Kč za každý měsíc 

prodlení, nejvýše však 5.000.000 Kč, a v případě, že výstavba výrobního areálu 
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nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od 

kupní smlouvy odstoupit, 

 

e) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním 

návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město 

Prostějov. 

 

 

K bodu  2.2 Prodej pozemku p.č. 3713/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bez č.p. 

nebo č.e. 

17:55:44 

Písemný materiál předložil: Pospíšil Jiří, Mgr. 

 

P. Kapounek: Paní primátorko, já si Vás jenom dovolím upozornit, že to hlasování 

je absolutně neplatné, protože proběhlo v rozporu s jednacím řádem. Byl tady 

protinávrh na odvolání Mgr. Pospíšila, ten nebyl stažen a nebylo o něm hlasováno 

a o protinávrhu se hlasuje prvně. 

 

RNDr. Rašková: Personální otázky odvolání nebo jmenování člena rady nebo 

náměstka v souladu s jednacím řádem musí být dané písemně 11 dní předem, jinak 

je to nehlasovatelné. Musí to viset dokonce na úřední desce, my jsme to tady už 

dvakrát hlasovali a bylo v rozporu. Takže pokračujme bodem 2.2, slovo si vezme 

opět pan Mgr. Pospíšil. Je to správa majetku. 

 

Mgr. Pospíšil: Materiál 2.2, prodej pozemku včetně stavby, důvodová zpráva je 

vypovídající s tím, že už jsme ten materiál tady měli k dispozici jednou a 

neschválili jsme ho. 

 

MVDr. Bartošová: Nevím, jestli tomu teď pomůžu, nebo ublížím. Já se přiznám, že 

jsme vlastně 2× neschválili ten prodej, a pak jsem se podívala, o co se tam 

jedná. Možná jste viděli, že i ta žádost, kterou ten pan …… dal, byla trošku 

podrobnější. Ten objekt dneska vypadá příšerně. Se všemi souhlasím, ale chtěl by 

ho opravit, i když tam bude nějaká revitalizace té části, tak si myslím, že to 

tam smysl má. Je to bezbariérový přístup, je to opravna kol, kočárků, zaměstnává 

tam i postižené, takže nevím teď, jak se z toho dostat, jestli řešit to cestou 

nějaké dohody třeba o delším pronájmu s tím, že by se ty opravy nějak 

financovaly z toho nájmu, anebo podat protinávrh, aby se teda mu to prodalo. 

Nevím, opravdu teď si nejsem jistá, čekám, jestli byste mně mohli nějak poradit. 

 

Ing. Matyášek: Tady se navrhuje, aby se ten prodej neschválil, a k tomu máme 

stanovisko odborného útvaru. Já jsem se chtěl zeptat, když teda ten prodej 

nemáme schvalovat, tak jaký je důvod toho neschválení. Ten člověk tam chce 

podnikat, chce to upravit, zvelebit, chce s tím něco udělat, aby to tam 

nestrašilo, jak to tam straší teď. Má s tím město nějaký jiný lepší záměr? Uvedu 

paralelu, kdy jsme, ne my, ale kdy jste vy zbourali jezdecká kasárna, kde bylo 

možno s tím něco dělat a teď je ten prostor prázdný, zase se nic neví. Takže 

prosil bych, abychom rozhodovali o věcech, se kterými víme, co máme dělat, co 

můžeme dělat a když nějaký občan má zájem o to, aby majetek města si odkoupil a 

začal tam podnikat, zvelebil jej, tak určitě to bude daleko prospěšnější než 

tento stav, který je tam už, já nevím, kolikáté volební období. 

 

Mgr. Pospíšil. Rada města nedoporučuje ten prodej z toho důvodu, že probíhá po 

etapách revitalizace sídliště Šárka s tím, že rada města to zvážila a řekla, 

prodávat pozemek s touto nemovitostí, může do budoucna znamenat v tom prostoru, 

řeknu majetkoprávní problémy nebo problémy v rámci revitalizace, takže jsme se 

rozhodli, že předložíme tento návrh tak, jak ho máte před sebou. 

 

MVDr. Bartošová: Já bych teda přece jenom byla odvážná a navrhla bych usnesení o 

souhlasu, souhlasíme s prodejem, jestli by to šlo, poprosila bych paní Krejčí. 

 

Mgr. Pospíšil: Tzn., že navrhujete protinávrh, Zastupitelstvo města Prostějova 

vyhovuje žádosti. 
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Mgr. Klímková: Já upozorňuji, že bude potřeba vyhlásit záměr prodeje. Záměr 

prodeje nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu stanovenou zákonem, což je 

podmínka platného schválení, takže zastupitelstvo může samo navrhnout nebo 

vyhlásit záměr prodeje, jak asi navrhuje paní zastupitelka. 

 

MVDr. Bartošová: Ten záměr by tam byl, aby tam byla zase opravna kol plus nějaká 

prodejna tak, jak on tu žádost udává. 

 

Mgr. Pospíšil: Tady jde o to že, abychom naplnili zákon o obcích, tak 

zastupitelstvo města v tuto chvíli nemůže prodat nemovitost, protože musí být 

nejdříve vyhlášen záměr, tzn., že to usnesení by mělo znít tak, že 

Zastupitelstvo města Prostějova vyhlašuje záměr prodeje. Já bych poprosil paní 

Krejčí. 

 

Ing. Lysek: Já jenom krátce bych se zeptal, když by se to neprodalo, jak dlouho 

hodlá město udržovat tenhle objekt v takovém stavu, v jakém, to je. Protože 

představa, že to bude 5, 10 let, 15 let, jsme zvyklí tady na všelicos, takže 

opravdu mě zajímá odpověď, jak dlouho to bude vypadat, jak to je, pokud se to 

neprodá. Pokud se to neprodá, tak rada města zvažuje v rámci té revitalizace, že 

bychom ten objekt odstranili. Jak napovídá pan kolega Fišer, místo té 

nemovitosti by tam byla do budoucna zeleň. 

 

Ing. arch. Fröml: Bylo to už v několika komisích, vždycky se navrhovalo, aby se 

to zbouralo, protože skutečně to tam nepatří na to sídliště, je to tam zahuštěné 

a toto je nebezpečný precedens. Protože když na tom sídlišti, když se podíváte 

sídliště Šárka, co tam chybí, chybí tam parkovací místa, chybí tam zeleň a máme 

tam takovou škaredou boudu, já si myslím, že tady není o čem přemýšlet. 

 

MVDr. Bartošová: Já se teda ještě přihlásím, protože právě že ten pronájemce to 

chtěl zvelebit a nebude to zvelebovat, pokud to není jeho. Takže je to škaredá 

bouda, to s vámi souhlasím, ale nemyslím si, že ta plocha tam vyřeší tři nějaká 

auta. Nakonec, kdybyste jezdili na kole, jak jezdíme my s panem Navrátilem, tak 

určitě by to bylo víc potřeba. 

 

Mgr. Pospíšil: My jsme ještě zvažovali na radě města, jestli to nepronajmout na 

delší dobu tak, aby mohl čerpat nějaké dotace, aby měl jistotu, tzn. na 15 - 20 

let a rada města se nakonec dohodla, že s tím objektem do budoucna v tom 

prostoru nebudeme počítat. Co tady řekl i pan Ing. Fröml. 

 

RNDr. Rašková: Prozatím nájemce má smlouvu na dobu neurčitou. 

 

Mgr. Pospíšil: Nikdo se nehlásí, tak já bych uzavřel rozpravu a jestli paní 

Krejčí má připraven ten návrh vyhlášení záměru, budeme hlasovat. 

 

Hlasování: 

18:03:28 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Zdržel se       

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Zdržel se       

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Zdržel se       

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Nehlasoval      

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Zdržel se       

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Proti           

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Proti           

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Zdržel se       

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Zdržel se       

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Proti           

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Zdržel se       
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  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Zdržel se       

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Zdržel se       

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Zdržel se       

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Zdržel se       

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Zdržel se       

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Zdržel se       

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Proti           

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Zdržel se       

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Proti           

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Zdržel se       

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Zdržel se       

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 7 (20%)  Proti: 5 (14%)  Zdrželo se: 17 (49%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 5 

 

Nebyl schválen návrh: 

Zastupitelstvo města Prostějova vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 

3713/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2 v k.ú. Prostějov, 

jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e. …….. 

 

Mgr. Pospíšil: Prosím hlasování o tom původním návrhu, Zastupitelstvo města 

Prostějova nevyhovuje. 

 

Hlasování: 

18:03:54 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Proti           

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Proti           

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Proti           

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Zdržel se       

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Proti           

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Zdržel se       

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             
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  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Nehlasoval      

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 21 (60%)  Proti: 4 (11%)  Zdrželo se: 4 (11%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 5 

 

Schváleno usnesení č. 17255: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

n e v y h o v u j e  

žádosti ……, o prodej pozemku p.č. 3713/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

108 m2 v k.ú. Prostějov, jehož součástí je jiná stavba bez č.p. nebo č.e. 

 

Pozn. zapisovatelky: P. Halvadžievová se vyjádřila mimo mikrofon. 

 

Mgr. Pospíšil: Paní Halvadžievová se spletla, chtěla hlasovat pro. 

 

 

K bodu  2.3 Prodej pozemků v k.ú. Prostějov 

18:04:40 

Písemný materiál předložil: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Úvodní slovo Pospíšil Jiří, Mgr.: Máme negativní usnesení, otevírám rozpravu. 

 

Ing. Navrátil: Přestože je negativní stanovisko, ještě bych k tomu chtěl 

přivodit informaci, tam jsou zahrádky a v podstatě my to teď teda neprodáváme PV 

-RECYKLING, ale chtěl bych, aby bylo někde v zápise, že ani neuvažujeme s jiným 

řešením s nějakou směnou nebo něčím, protože dostal jsem vlastně od zahrádkářů 

nějakou informaci, že bychom jim způsobili problém, kdybychom, například směnili 

pozemek 8013/2, protože by potom neměli přístupy na ty pozemky a já souhlasím s 

tím, že je potřeba zahrádkáře podporovat, protože fandí zahrádkám, neřvou po 

ulicích, když někdo vyhraje, prostě, když něco sklidí, tak jsou z toho rádi 

potichu. 

 

Mgr. Pospíšil: Děkuji za připomínku, já nevím, jestli něco doplňovat do 

usnesení. Pokud by se to mělo stát do budoucna předmětem směny nebo prodeje, 

stejně by to muselo jít do zastupitelstva, takže v tuto chvíli prostě 

neprodáváme pozemky, zůstávají ve vlastnictví města. 

 

RNDr. Rašková: Já jsem chtěla říct totéž, že tady navrhujeme, že to neprodáme a 

jinak souhlasím s panem Navrátilem, že zahrádkáři nám tady dělají dobré ovzduší. 

 

Mgr. Pospíšil: Takže končím rozpravu, prosím, hlasování. 

 

RNDr. Rašková: Prosím návrh je negativní, takže ten kdo hlasuje zeleně, 

nevyhovuje. 

 

Hlasování: 

18:06:11 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             
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  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Zdržel se       

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Schváleno usnesení č. 17256: 

Zastupitelstvo města Prostějova   

n e v y h o v u j e  

žádosti společnosti PV-RECYKLING s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, Brno, 

Zábrdovice, PSČ 602 00, IČ 262 73 993,  o prodej pozemků p.č. 8013/3 – ostatní 

plocha o výměře 118 m2, p.č. 8013/9 – ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 8013/5 

– ostatní plocha o výměře 26 m2 a p.č. 8013/2 – zahrada o výměře 605 m2, vše v 

k.ú. Prostějov. 

 

 

K bodu  2.4 Prodej části pozemku p.č. 7771 v k.ú. Prostějov 

18:06:35 

Písemný materiál předložil: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Úvodní slovo Pospíšil Jiří, Mgr.: Opět negativní usnesení, pokud se nikdo 

nehlásí do rozpravy, pardon hlásí se Ing. Blumenstein. 

 

Ing. Blumenstein: Jenom jsem chtěl dodat, že bych se nebránil do budoucna tomu, 

kdyby tomu zájemci to bylo pronajato. Myslím, že není důvod mu to nechat 

odstranit, ale spíš pronajmout, ale určitě s prodejem nesouhlasím, takže s 

usnesením souhlasím. 
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Ing. Navrátil: Chtěl jsem se jenom k té věci zeptat, jakou cenu pronájmu by tam 

dotyční mohli dostat, protože jako nevyhovuje s prodejem je jedna věc, ale druhá 

věc, musíme zohlednit, že ti lidi si opravdu tam ta parkoviště udělali z důvodu, 

aby nezavazeli na silnici na vozovce, takže z pozitivních důvodů, aby mohli 

sousedé vyjet z garáže. Zdá se mi škoda těm lidem nevyjít trošičku vstříc, tak 

chtěl bych se poptat na cenu nájmu. 

 

Mgr. Pospíšil: 200 Kč za metr čtverečný za rok. 

 

Ing. Navrátil: Jestli to není moc, jestli případně tam nezvolit tu cenu 

mírnější. 

 

Mgr. Pospíšil: Je to tak v celém Prostějově, je to podle ceníku, který byl 

stanoven radou města. 

 

Ing. Navrátil: Vím, chápu, ale např.  MANTHELLAN platil 30 Kč, jestli se 

nepletu. 

 

Mgr. Pospíšil: Pořád platí. 

 

Ing. Navrátil: Tak by měli platit i občané. 

 

Mgr. Pospíšil: Registrujeme ten návrh. Takže uzavírám rozpravu a budeme 

hlasovat. 

 

Hlasování: 

18:08:36 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Nehlasoval      

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Nehlasoval      

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Zdržel se       

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Nehlasoval      



Strana 65 z 176 

 

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 25 (71%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 3 (9%) 

Omluveno: 5 

 

Schváleno usnesení č. 17257: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

n e v y h o v u j e 

žádosti ……, o prodej části pozemku p.č. 7771 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o 

výměře cca 8 m2. 

 

 

K bodu  2.5 Schválení bezúplatného převodu automobilu Volkswagen Transporter 

18:09:06 

Písemný materiál předložil: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Úvodní slovo Pospíšil Jiří, Mgr.: Schválení bezúplatného převodu automobilu pro 

hasiče v Domamyslicích, takže asi bez rozpravy, prosím, hlasování. 

 

Hlasování: 

18:09:19 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 
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Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 30 (86%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Schváleno usnesení č. 17258: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

bezúplatný převod automobilu Volkswagen Transporter, RZ 1M1 5469, inventární 

číslo MPV000296, z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví SH 

ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Domamyslice, se sídlem Prostějov, Domamyslice, 

Domamyslická 108/60, PSČ: 796 04, IČ: 628 60 046, s tím, že veškeré náklady 

spojené s bezúplatným převodem automobilu Volkswagen Transporter uhradí 

nabyvatel. 

 

 

K bodu  2.6 Přihlášení města Prostějova k vyhlášenému záměru OlK prodat pozemek 

p.č. 102/2 v k.ú. Prostějov 

18:09:36 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo RNDr. Rašková: Omlouvám se, že jsme vám návrh dali až dneska na 

stůl, ale my jsme se to dověděli předevčírem, ve čtvrtek nebo v pátek, záměr 

Olomouckého kraje odprodat pozemek p. č. 102/2 o výměře 67 m² v k. ú. Prostějov 

a navrhujeme, aby zastupitelstvo odsouhlasilo, že se k tomuto záměru přihlásíme. 

Máte tam ukázané, je to u společenského domu v tom oblouku, trojúhelník. 

 

JUDr. Augustin: Já si myslím, že to je důležitý materiál, a těch 67 metrů kousek 

od vstupu do KaSC může být strategických, tzn., budu hlasovat pro. Ale může se 

stát, a to se stává, že ten, kdo to chce koupit, zvedne cenu. My tady říkáme 

cenu zcela konkrétní a teď je otázka, když ten někdo zvedne cenu o 2500 nebo 

5000, tak my prohrajeme. Tento pozemek je natolik strategický dle mého názoru, 

že i kdybychom měli dát o třeba 10 000 víc, tak nám to garantuje do budoucna 

absolutní právní jistotu z hlediska našich majetkových zájmů v dané lokalitě. 

Teď nevím, jak to udělat, abychom dali radě nebo někomu, kdo bude jednat, určité 

kompetence, abychom měli možnost reagovat ne otevřeně před kamerami, ale v zájmu 

města a v zájmu občanů ryze strategicky. 

 

RNDr. Rašková: Já bych chtěla požádat náměstka hejtmana, bohužel tady už teď 

není, aby zvažovali to, že všechny okolní pozemky jsou v majetku města a, myslím 

si, že i nabídka na odprodej by měla být přednostně městu vzhledem k tomu, že 

všechny okolní pozemky jsou v majetku města. Takže, aby rada zvážila, jestli ten 

záměr byl tak, jak byl vypsán, jestli tam není možnost od něho odstoupit a 

přednostně převést na město. To bych asi poprosila paní Mgr. Klímkovou a ještě 

pořád paní JUDr. Olašákovou, pokud je ve funkci. 

 

Ing. Navrátil: Právě zvažuji, že pokud všechny ostatní pozemky v okolí vlastně 

jsou města, tak pardon, města, tak vlastně systémově nechápu, proč třeba rada 

Olomouckého kraje přistupuje k tomu prodeji přímému zájemci MANTHELLAN, je mi to 

nejasné a ještě, co se týká té ceny, nechť je to podle znaleckého posudku a 

chtěl bych přivodit informaci, že cena obvyklá v daném území je 6800 podle 

nejbližšího soudního odhadu pana K., když se prodávala část pozemečku ve 

prospěch nějakého řešení, tak ta cena obvyklá je trošku někde jinde než ji 

navrhuje Olomoucký kraj. Takže v každém případě ano, děkuji, že se o to město 

zajímá, systémově bychom měli ten pozemek chtít a nebránil bych se teda, protože 

je to 67 m za cenu odhadní. 

 

P. Kapounek: Já snad po prvé v životě souhlasím s panem Augustinem a navrhoval 

bych v tomto případě replikovat ten postup, který se použil pro výkup pozemku za 

místním nádražím, tzn., schválit radě, aby usilovala o výkup těch pozemků bez 

toho, aby byla stanovena cena. Cílem je ten pozemek opravdu získat a není 

rozhodné, jestli to pak bude víc nebo míň. 
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Ing. arch. Fröml: Já tentokrát také souhlasím s panem Dr. Augustinem a s paní 

primátorkou, protože je pravda, že by se mělo žádat, že město by mělo mít 

přednostní právo tady ten pozemek koupit čili to právo uplatnit a skutečně, 

pokud se přistoupí na nějakou cenu, skutečně by se mělo jednat o cenu v místě 

obvyklou, protože tím, že přiznáme nějakou cenu nízkou, tak vlastně popíráme to, 

jakou hodnotu vlastně ty pozemky, které má MANTHELLAN dostat. Protože ta cena, 

která je v tom záměru pro MANTHELLAN absolutně neodpovídá skutečnosti, čili 

narovnejme ceny. 

 

Mgr. Švec: Myslím si, že jak říkal pan Augustin, mělo by se to koupit za 

jakoukoliv cenu a potom to pronajmout MANTHELLANu za 30 Kč, ono se nám to 

vyplatí. 

 

RNDr. Rašková: Pokud není nikdo další do diskuse, tak prosím, i návrh pana 

Kapounka, všechno je v záznamu a bude i v písemném, já se budu snažit, aby bylo 

přednostní právo města uplatněno. Pojďme, prosím, hlasovat o usnesení tak, jak 

je, souhlasit s tím, aby se město přihlásilo jako zájemce a bez té ceny.  

 

Mgr. Pospíšil: Já jsem to jenom konzultoval s paní Mgr. Klímkovou, to usnesení 

je takové, že my se v tuto chvíli hlásíme k tomu záměru za těch podmínek, které 

vypisuje kraj. My stejně musíme předložit potom na zastupitelstvu výkup toho 

pozemku ještě jednou s tím, že samozřejmě to, co tady padlo, tak jak jsme 

využili, co říkal pan Kapounek tu záležitost, jsme kupovali pozemky za místním 

nádražím, tak rada města měla pravomoc prostě do toho záměru se přihlásit za 

určitých cenových podmínek, takže v tuto chvíli je to jenom opravdu ten souhlas, 

že zastupitelstvo se hlásí k tomuto záměru, to je ten první krok, který musíme 

udělat.  

 

RNDr. Rašková: Ten záměr je navržený i s tou cenou, čili my se musíme přihlásit 

k tomu záměru tak, jak je. 

 

Mgr. Klímková: Ta cena v podstatě vychází z toho vyhlášeného záměru, v tom 

usnesení nějakou zásadnější roli nehraje vzhledem k tomu, že vy momentálně byste 

neschvalovali výkup ani finanční krytí ani v současnosti vzhledem k tomu, že je 

11. prosince by nebylo možno letos ty finanční prostředky vynaložit na ten 

výkup, takže toto považujeme za první krok, kdy se přihlásíme k vyhlášenému 

záměru. Vzhledem k tomu, že záměr je adresný přímo pro společnost MANTHELLAN, 

nemůže být použit pro prodej pozemků statutárnímu městu Prostějovu a Olomoucký 

kraj bude muset znovu v radě projednat tady tu záležitost a navrhnout nějaký 

postup. Předpokládám, že zvolí třeba obálkovou metodu nebo nějaký takový způsob 

určení toho kupujícího a v tom případě bychom mohli aplikovat vaše návrhy 

s určením výše kupní ceny mimo veřejné zasedání zastupitelstva. 

 

Ing. Matyášek: Já děkuji za výklad Mgr. Klímkové, myslím si ale, že v tomto 

případě stačí se přihlásit k tomu záměru, aniž by tam byla uvedena cena a 

souhlasím s tím, že bychom měli doplnit to usnesení o pravomoc radě, aby jednala 

o tom, jakou cenou se ten pozemek vykoupí. Tady je důležité a podstatné, že se 

přihlašujeme k tomu, že máme zájem o ten pozemek, usilujeme o ten pozemek a 

dáváme kraji jasně najevo, že to je naše vůle a je to vůle zastupitelstva. 

 

JUDr. Augustin: Nemám problém jako obvykle v řadě případů s panem Matyáškem 

souhlasit, ale jedna věc, jestli tak, jak říkala paní Mgr. Klímková, jestli je 

to záměr přímému účastníkovi za tu cenu, tak my se hlásíme k tomu odkoupení v té 

ceně, proč, kdybychom tam cenu nedali, tak si může někdo na kraji myslet, že 

chceme za to dát třeba 20 000, třeba 50, tzn., jestliže kraj bude mít dva 

zájemce za tu samu cenu, tak bude postupovat dál třeba obálkovou metodou, třeba 

jinak. Takže si myslím, že to usnesení je takto hlasovatelné a jsem přesvědčen, 

že kdyby tato záležitost nabrala rychlou frekvenci systém meteresku blesku, tak 

paní primátorka klidně svolá mimořádné zastupitelstvo, protože tvrdím, že ten 

pozemek nám za to stojí, jak pro občany, tak pro město, tak do budoucna z 

hlediska taktiky. Takže já se nebráním, kdyby někdo řekl 29. prosince 

zastupitelstvo jenom k tomuto bodu, nemám s tím absolutně problém. 
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P. Kapounek: To, že se musíme přihlásit k tomu záměru za konkrétní cenu je 

celkem jasné, ale jde spíše o to, aby rada měla tu pravomoc jednat o tom odkupu 

pozemku a činit další kroky i kdyby ta cena měla být vyšší, takže jde spíše o 

to, abychom se tady třeba nemuseli za týden scházet znovu, ale aby prostě rada 

měla tu možnost v té věci dál jednat a postupovat. 

 

RNDr. Rašková: Navrhujete jako doplnit, my se musíme přihlásit k tomu záměru, 

který teď vyhlášen.  

 

P. Kapounek: Pak je otázka, jestli to usnesení třeba nedoplnit o tom, že 

zastupitelstvo pověřuje radu o jednání o odkupu pozemků nebo činit kroky k 

odkupu pozemku nebo něco takového, dávám na zvážení. 

 

RNDr. Rašková: Paní magistro, jak by to mohlo být a paní zapisovatelka prosím 

bude doplňovat zápis. 

 

Mgr. Klímková: Návrh pana Kapounka je možno klidně zakomponoval do toho jako 

další bod toho usnesení. Stejně, pokud se týká výkupu, musí rozhodovat 

zastupitelstvo. 

 

Ing. Blumenstein: První věc, ta cena, která je uvedená v tom návrhu respektive, 

která je uvedena v tom záměru Olomouckého kraje, rozhodně není cenou tržní. 

Domnívám se osobně, že tržní cena je zhruba dvojnásobná. To je první záležitost. 

Druhá záležitost. My bychom podle mě, se měli k tomu záměru přihlásit s cenou 

vyšší, než je uvedená tady, už i proto, abychom nějakým způsobem motivovali 

vůbec radu Olomouckého kraje se tím naším přihlášením zabývat, pokud to skutečně 

seriózně chceme koupit, pak by tam neměla být stejná částka, měla by tam být 

vyšší. Současně si myslím, že by tam neměla být, že ta částka by nemusela být 

nutně veřejná, takže bychom neměli teď tady říkat, jaká ta částka je, to bychom 

měli nechat v kompetenci rady města, a proto já bych navrhl, to usnesení, tak 

jak ho tu máme předloženo poupravit, tam jak je to znění za cenu, tak bych tam 

navrhl dát za cenu nepřevyšující 1.340.000 Kč. To je částka, která je velmi 

ustřelená, ale bude-li v tom usnesení takto řečená, znamená to, že to prostě 

nebude víc, abychom dali zase radě takovou kompetenci. 

 

RNDr. Rašková: Mně se teď jedná o to, že to je záměr vypsaný Olomouckým krajem, 

který je vypsaný přímému zájemci za určitou cenu, jestli my se k tomu můžeme 

přihlásit tím, že nabídneme jinou cenu. My se přihlašujeme k tomu záměru. Jako 

po stránce právní teď teda, nejde mi teď o ty peníze, jde mi o to, jestliže je 

záměr jednomu na přímo, a my se k tomu chceme přihlásit, tak jestli můžeme 

nabídnout cenu. 

 

Ing. Blumenstein: Určitě můžeme, protože kdybyste chtěli být dogmatičtí, že to 

je teda jenom pro MANTHELLAN a jenom za tuto částku, tak by se k tomu teoreticky 

nemohl přihlásit nikdo za jinou cenu a ani nikdo jiný, takže minimálně teda 

pokud se k tomu záměru takto přihlásíme, dáme Olomouckému kraji najevo, že o to 

skutečně máme zájem. 

 

Mgr. Klímková: Ta cena se pravděpodobně bude upravovat, já bych navrhovala, aby 

výše kupní ceny byla řešena až v okamžiku, kdy bude zastupitelstvo schvalovat 

výkup zároveň s finančním krytím, protože momentálně, pokud určíme cenu 

maximální, tak by taky mohl Olomoucký kraj po nás chtít potom tu cenu, kterou 

tam uvedeme a pokud nebudeme tu cenu uvádět přesně, tak v podstatě je to jako 

bychom neuvedli žádnou. Takže já bych vyčkala postupu Olomouckého kraje, teď 

bych se přihlásila k vyhlášenému záměru a výkup bychom předložili na zasedání 

zastupitelstva na některém z následujících zasedání k schválení. 

 

RNDr. Rašková: Tak se tady zase rozjela debata, já bych se vrátila možná k tomu, 

co říkal pan Kapounek, do toho usnesení, které jsme měli doplnit ještě pověření 

rady k jednání o ceně, jak říká paní Klímková, může to tak být, JUDr. Olašáková 

také, takže, pokud chcete někdo něco jiného, prosím. 
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Ing. Matyášek: Já jsem měl návrh v té samé intenci, jak jste teď, paní 

primátorko přednesla, čili přihlásit se k tomu záměru, jak je tady uveden s tím, 

že ta cena 180 900 korun se považuje jako součást záměru toho Olomouckého kraje 

a zastupitelstvo dává radě pravomoc, aby o ceně a případných dalších podmínkách 

odkupu jednalo ve své kompetenci, pravomoci nebo jak chcete. 

 

RNDr. Rašková: Pane Kapounku nebo pane Matyášku prosím vás přineste to písemně 

paní zapisovatelce. 

 

Ing. arch. Fröml: Já víceméně souhlasím s tím, co tady bylo řečeno s tím, že 

jsem chtěl říct v tom návrhu usnesení je napsaná cena, vymazat tu cenu, zkrátka 

tu cenu tam neuvádět. 

 

RNDr. Rašková: Takhle je vypsaný ten záměr, k tomuto záměru se musíme přihlásit 

tak jak je vypsaný. 

 

Ing. arch. Fröml: I s tou cenou? 

 

RNDr. Rašková: Tak je ten záměr vypsaný. 

 

P. Kapounek: Já se omlouvám, já bych chtěl pouze vyjádřit obavu, jestli přece 

jenom pan Blumenstein nemá pravdu v tom, že ta cena nabídnutá z naší strany by 

měla být vyšší, protože pokud nabídneme stejnou cenu, jaký důvod má potom kraj 

jako neuskutečnit ten záměr, který už vyhlásil, když bude mít druhou nabídku, 

které je totožná. Tam nebude mít k tomu žádný důvod, tzn. tohle bych to chtělo 

pečlivě zvážit, jestli přece jen ta nabídnutá cena by neměla být vyšší a na 

základě toho by kraj potom musel zrušit ten záměr a začít jednat teda o….. 

takže, jenom to prostě dávám na zvážení, jinak samozřejmě platí ta moje 

připomínka, klidně to půjdu za paní Krejčí zapsat, aby tam bylo to pověření té 

rady o tom jednat, ale mám obavu z té procesní stránky, pokud se pouze 

přihlásíme ke stejné ceně, jestli vůbec ten kraj, pro ten kraj to bude 

dostatečný důvod ten záměr zrušit a jednat o něčem novém. 

 

JUDr. Augustin: Co říká pan Kapounek, já si myslím, že má hlavu a patu a stojí 

za zamyšlení, nevyznám se detailně ve výběrových řízeních. Možná by nám to mohl 

poradit pan Dr. S., ale je otázka, jak kraj zareaguje. Má dva zájemce za stejnou 

cenu, zruší to a dá obálkovou metodu, anebo když mi tam dáme třeba, teď si 

vymyslím 250 000, tak kraj řekne pozor, já to zruším a udělám obálkovou metodu, 

nejsem si teď jistý, jak musí kraj postupovat, ale souhlasím s panem Kapounkem 

v tom, pokud by si řekl, mám dva zájemce za stejnou cenu a jednomu to bylo 

vypsáno na tělo, tak já mu to prodám. Co říkám je hypotéza, rád bych ji měl 

vyvrácenou nebo potvrzenou. 

 

Mgr. Klímková: Postup Olomouckého kraje samozřejmě nemůžeme předjímat, ale jenom 

jsem chtěla upozornit, že ta kupní cena, která je uvedena v tom návrhu usnesení, 

není kupní cena nabídková, je tím myšleno, že je to kupní cena, za kterou je 

vyhlášen ten záměr, takže pokud by se z toho usnesení vypustil kus textu, 

odprodat pozemek p. č. 102/2 o výměře 67 m² v k.ú. a obci Prostějov za kupní 

cenu ve výši 180.900 Kč, tak je to v podstatě totéž. Takže my jsme jenom chtěli, 

aby v tom usnesení bylo jasně řečeno, o jaký záměr se jedná. Pokud toto 

vypustíme a bude tam pouze přihlásit se jako zájemci k záměru Olomouckého kraje 

vyhlášenému na základě usnesení Rady Olomouckého kraje číslo ze dne, tak to bude 

dostačující a samozřejmě otázku výše kupní ceny můžeme potom řešit následně. Do 

přihlášky můžeme klidně uvést, že statutární město je ochotno dále jednat o výši 

kupní ceny. 

 

RNDr. Rašková: To by bylo asi rozumné.  

 

Mgr. Pospíšil: Já jsem ještě dostal takový návod od pana vedoucího Odboru 

dopravy, dá se určitě do budoucna realizovat, protože kraj má spoustu komunikací 

na našich pozemcích, tak můžeme ještě jednat i o směně. 
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RNDr. Rašková: Nicméně teď je otázka, že se musíme k tomu záměru přihlásit a 

pokud jak řekla paní magistra, se přihlásíme v tom, že se hlásíme k záměru 

prodeje pozemku číslo to a to, ze dne toho a toho a pověřujeme radu jednat o 

ceně, tak by to taky takhle bylo možné. Paní Krejčí zkuste to prosím Vás dát. 

Tak a není tam ta cena, čili je jasné, že se jedná o pozemek, ten tady je 

definovaný, parcelní číslo tady je, výměna tady je, v obci vyhlášena usnesením 

rady a pověřuje radu města jednat o ceně, jestli je to takhle přijatelné. 

 

Ing. Matyášek: Je to takto přijatelné, já bych možná doporučil, protože cena 

nemusí být jedinou podmínkou, může se objevit další podmínka třeba, takže i o 

dalších podmínkách případných toho prodeje, abychom měli pro radu široký mandát 

o tom jednání. 

 

JUDr. Augustin: Doporučuji, aby tam bylo o kupní ceně, cena je obecný pojem, 

kupní cena je obvyklý konkrétní pojem, a to co říká Aleš, s tím souhlasím a 

reagovat na další nebo nabídnout další jiné podmínky, kde je schováno i to, co 

říkal Jirka Pospíšil, ta směna.  

 

RNDr. Rašková: Takže, prosím, paní Krejčí znova, jestli tam, o kupní ceně a 

dalších případných podmínkách (Pozn. zapisovatelky: Připomínky z pléna mimo 

mikrofon.), však my se k němu hlásíme, takže paní Krejčí, prosím, dejte to tam 

ještě jednou, protože ať víme všichni o čem se bavíme, pověřuje radu města 

jednat o kupní ceně a dalších případných podmínkách, ale tam nemusí být ten 

prodej, tam může být ta směna, dalších případných podmínkách převodu 

vlastnictví, tam tím se vyhneme tomu prodeji. Takže, prosím, tak, jak to tady 

máme, teď se na to podívejte všichni, budeme hlasovat. 

 

Hlasování: 

18:31:04 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             
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  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 30 (86%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 5 

 

Schváleno usnesení č. 17259: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s o u h l a s í 

s tím, aby se Statutární město Prostějov přihlásilo jako zájemce k záměru 

Olomouckého kraje odprodat pozemek p.č. 102/2 o výměře 67 m2 v k.ú. a obci 

Prostějov vyhlášenému na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. 

UR/29/26/2017 ze dne 27.11.2017, 

 

p o v ě ř u j e  

Radu města Prostějova jednáním o kupní ceně a dalších příp. podmínkách převodu 

vlastnictví. 

 

 

K bodu  5. Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 

2019 až 2022 

18:31:29 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Prosím pana Ing. Grulicha, jestli k tomu 

udělá úvod. Takže Ing. Carda prosím. 

 

Ing. Carda: Zákon říká, že obec vždycky na následující rok potom co schvaluje 

rozpočet by měla schválit výhled rozpočtu, který tak nějak dopředu bude 

směřovat, aby mělo představu zastupitelstvo výhledově v té příjmové tak výdejové 

stránce rozpočtu, případně závazků, které plynou z nějakých smluv, takže jsme si 

nechali zpracovat od pana T., jak každoročně takový nezávislý pohled předpoklad 

vývoje příjmů i výdajů města Prostějova. Pokud to tam všechno si přečtete, tak 

to srozumitelně popsal s tím, že finance máme ve výborné kondici. Jedno mínus 

tam je uvedeno, že by se město Prostějov mělo zaměřit na právě tu výdajovou 

stránku rozpočtu, kde o tom tady také dneska byla debata. Nicméně tak ještě 

navážu, upozorňoval na případná rizika kde vždycky největší riziko je s poklesem 

počtu obyvatel, kde každý obyvatel, jak tam uváděl, dneska máte 15 000 Kč na 

dani, takže tam píše, že za poslední z roku 15 na 16 tam došlo úbytek asi dva, 

nicméně zase naopak na oplátku máme nárůst pracovníků, kde také má město určitý 

podíl tady z těch zaměstnanců, kteří jsou v regionu zaměstnáni a uváděl tam i 

to, pokud by se chtělo, taky tady dneska padlo při projednávání rozpočtu město 

našlo nějaké dvě, tři velké investiční akce, tak tam uváděl možnost úvěru někde 

až na hranici jedné miliardy korun, pokud by město uvažovalo o něčem opravdu 

obrovském, tak je tam ta hranice někde dokonce tam píše 1,1 miliardy korun 

financovatelných na to, aby město Prostějov stihlo jakoby v rozpočtu utáhlo to 

splácení toho úvěru. Nicméně zatím o tom město neuvažuje, protože si zakládáme 

na tom, že jsme bezúvěrové město, zatím jsme nečerpali za posledních 15 let 

žádný úvěr, takže si na tom tak zakládáme, což jsem taky zmiňoval a schválil nás 

tam za to. Takže tak možná spíše nějaké otázky, pokud by byly, tak odpovím. 

 

RNDr. Rašková: Pokud jsou nějaké dotazy, materiál byl si myslím, zpracován 

společností velice dobře, jsou tam jak klady, tak možná rizika. Podstatné pro mě 

je, že jsou vážené příjmy, jsou tam vyjmenovaná i rizika, ale je tady to, co 

tady pan inženýr říkal, že zatímco počet obyvatel je stabilizovaný, tak propočet 

pracujících se zvýšil. Jsme jedno z měst, kde téměř není nezaměstnanost. Ta malá 

míra, to jsou ti, co do práce asi moc chodit nechtějí. 
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Ing. Kousal: Já se na to ptám každoročně, tak nemůžu udělat výjimku letos. 

Analýzu swot jsem dělal velice často a velice precizně, tak tím chci říct, že 

tomu celkem dobře rozumím, tak mi tady chybí v těch rizicích situace kolem 

MANTHELLANu, situace kolem výstavby třeba plaveckého bazénu a podobně. Prostě v 

těch rizicích nám tady hrozí MANTHELLAN a teď se to tak nějak zvýraznilo, že 

bude chtít po nás 800 000 000 za zmařenou investici, tak já si myslím, že v té 

swot analýze by to tady mělo být a ten pan T. už vzhledem k tomu, že to dělá 

několik roků, by měl o tom vědět, že toto riziko tady hrozí. To mi tady chybí, 

neříkám, že tady musí být napsáno 800 000 000, ale nějaká zmínka o tom, že to 

riziko existuje, mi prostě v tom střednědobém plánu chybí. 

 

Ing. Carda: Pan T. pracuje s rozpočtem a s podklady k rozpočtu s tím, že ta 

rizika pochopitelně mu tam nesdělujeme, ty projednáváme s našimi auditory, kteří 

mají mlčenlivost s tím, že to nikde nesdělují. Opravdu nám představu, že co tady 

říkal pan Kousal, tak se tomu budeme věnovat v rámci konce roku, během ledna, že 

to, co město ví, tak pochopitelně oznámíme a mám představu, že jak budeme 

projednávat účetní závěrku za tento rok v červnu příštího roku, tak tam bude i 

materiál, kde vlastně auditoři uvedou k jednotlivým bodům, které nám budou 

známy, jestli o tom město má účtovat, nebo nemá účtovat. Nicméně, jak to tady 

padlo, tak třeba zrovna u toho MANTHELLANu máme v pohledávkách 50 000 000, 

očekávaná cena prodeje toho pozemku i KaSC a naopak zase máme v závazcích 

aktuálně k dnešnímu dni 3.000.000 Kč, což je nájemné, které by se případně 

muselo vracet MANTHELLANu nazpátek. 

 

Ing. Navrátil: Zpráva výborná, kousíček z ní přečtu. Výdaje Prostějova do konce 

roku 2016 potvrdily zajímavý fenomén doby, míra investic klesala v Prostějově a 

provozní výdaje zažívaly éru nejvyššího komfortu. Bohužel je to republikový 

trend. V případě Prostějova naštěstí velkou část provozních výdajů posledních 

dvou let konzumovaly opravy, teď pár kousíček vynechám, a že důležitá bude 

odhodlanost vedení města zajistit vyšší podíl investic, klást důraz na projekty 

inovující dosavadní majetek a rozšiřující infrastrukturu, zas kousek vynechám a 

zajistit větší střídmost u provozních výdajů. Toť vše. 

 

RNDr. Rašková: Pokud není další přihláška do diskuse, pojďme, prosím, schválit 

tento materiál. 

 

Hlasování: 

18:37:28 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Nehlasoval      

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Zdržel se       

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Zdržel se       

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Zdržel se       

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Zdržel se       

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             
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  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 23 (66%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (14%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 6 

 

Schváleno usnesení č. 17260: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2019 až 2022. 

 

 

RNDr. Rašková: Teď mě upozorňují, že zaměstnanci musí od půl šesté mít přestávku 

hodinovou, stačí půl hodiny. To, že byly přestávky v jednání zastupitelstva, 

s tím nesouvisí, oni jsou v pracovní době od rána, tam ten zákon jaksi platí, 

tam je, že jsme měli přestávku my, oni tady museli být. Takže prosím vyhlašuji 

přestávku do 19:15 hod. 

 

 

Následovala přestávka, po přestávce pokračovalo jednání bodem 6. 

 

 

K bodu  6. Analýza možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, 

spolek 

18:37:59 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Prosím, diskuse. 

 

Ing. Navrátil: Já začnu, a protože hokeji nerozumím, tak se v tomto bodě zdržím 

a i z časových důvodů, abychom dnes skončili tak v těch deset. 

 

Ing. Filouš: Já si myslím, že ten materiál, jak je předložen možná umožňuje 

hlasování, ale umožňuje hlasování o ničem, protože se míjí úplně cílem a cílem 

je to, abychom dostali zpět nějakou náhradu a je potřeba tu náhradu chtít po 

tom, kdo tu škodu způsobil. Určitě to není pan T. tím, že napsal do žádosti o 

dotaci nějakou lež. Protože teprve tehdy, když se ty peníze nebo kdyby se ty 

peníze skutečně poslaly z té dotace spolku LHK Jestřábi, tak by ten návrh byl 

relevantní. Jenomže, jak už jsme o tom tady hovořili při schvalování rozpočtu na 

rok 2018, ty finanční prostředky se poslaly někam jinam, a to domovní správě. 

Tudíž pan T. nemá co vracet, myslím tím LHK Jestřábi, zapsaný spolek. Takže 

pokud je zde napsáno to, co je napsáno, tak to je možná alibismus proto, abyste 

řekli, že nevznikla škoda, nebo že vznikla škoda. Ale faktická škoda, která tady 

je, tak tu je potřeba vyčíslit a vymáhat. 

 

Ing. arch. Fröml: Podle mě taky, co se týče finanční škody, to je strašně těžko 

hodnotit, já bych řekl, že tady byla špatná politika radnice. Co se dělo s tím 

převáděním přes domovní správu a podobně, ale hlavně co mě nejvíc zarazilo, když 

město dávalo ten návrh toho předběžného opatření, když se podíváte na tu 

poslední stránku, kterou paní primátorka podepsala, já si myslím, že ani 
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nevěděla, co podepisuje, že jí to musel někdo podsunout. Tam vůbec nebylo 

předběžně opatření na licenci hokeje, ale byly tam ty dorostenecké a žákovské 

kategorie. Čili tady se hrála od začátku taková nějaká podivná hra. Já jsem si 

myslel, že kdyby město se přihlásilo s tou svojí pohledávkou, těch peněz, které 

nějakým způsobem vydalo, je to jedno, jestli přes domovní správu nebo jakkoliv, 

takže se mohlo stát věřitelem a pokud vím, tak v té konkursní podstatě, v tom 

majetku eskáčka byla psaná ta licence. Já si myslím, že město mělo usilovat o 

to, aby v rámci tady těch vydaných prostředků nebo neoprávněně vydaných 

prostředku měla, že žádá nějakou, nějaké dorovnání třeba formou té licence, že 

by město dostalo zpátky licenci. Nejde o peníze, aby město dostalo peníze do 

rozpočtu, ale měli jsme bojovat o tu licenci a tím, že jsme jim dali takhle 

plnou moc a nepřihlásili jsme se k tomu, tak jsme vzali vlastně bez boje ten boj 

o tu licenci, čili já bych to nepasíroval přes peníze, ale skutečně město by 

mělo usilovat o získání zpět té licence a tím by mělo zaručené, že ať tady je 

jakýkoliv klub, jestli je to klub pana L. nebo někoho jinačího, aby ta licence 

zůstala ve městě. 

 

RNDr. Rašková: Licenci může vlastnit pouze ten, kdo je provozovatelem hokeje. 

Troufám si tvrdit, že město rozhodně hokej neprovozuje, nemůžeme být majitelem 

licence v žádném případě. 

 

Ing. arch. Fröml: Jestli můžu odpovědět, já jsem slyšel v televizi, že město 

Pardubice vlastnilo licenci na extraligu a dělalo výběrové řízení na 

provozovatele, ne na provozovatele, na toho, kdo bude provozovat tu extraligu 

jako hokej, čili já jsme si mysleli, že podobný model šlo tady zavést. 

 

RNDr. Rašková: Odpoví kolega Pospíšil, já takový expert přes hokej nejsem, ale 

tohle teda město dělat nebude. 

 

Mgr. Pospíšil: Město Pardubice odkoupilo akciovou společnost, ve které má 

většinu, teď nevím, jestli dokonce 100 % a z toho důvodu město Pardubice může 

být majitelem licence. V Prostějově je to něco jiného, licence patří svazu a 

tady ten oddíl ji má pouze propůjčenou. Takže oni, když v tuto chvíli teď je 

uzavřena první liga na dva roky, tzn., v roce 2019 skončí jakoby ta uzavírka a 

pokud nebudou mít výsledky a spadnou do druhé ligy, tak jim ta licence bude 

odebrána. Takže Pardubice a Prostějov je úplně něco jiného. 

 

Ing. Kousal: Já jsem se chtěl vyjádřit teď jako předseda Kontrolního výboru k 

této problematice, a sice v tom smyslu, že Kontrolní výbor na základě iniciativy 

paní Ing. Naiclerové, MBA zkontroloval usnesení 16033 z roku 2016, kde jsme 

schválili dotaci pro hokejový klub LKH Jestřábi částku 2,8 milionů korun a z 

toho bylo 1,8 mil. na pronájem ledové plochy a 500 tisíc na dopravu a 500 tisíc 

na hokejovou výzbroj a výstroj. Já osobně jsem s panem Bořkem Nagyem provedl 

kontrolu tady tohoto usnesení a v podstatě jsme jako Kontrolní výbor přijali 

usnesení, které bylo schváleno všemi 10 hlasujícími, proti nebyl nikdo, nikdo se 

nezdržel a s dovolením bych to usnesení přečetl. Kontrolní výbor schvaluje 

výsledek provedené kontroly číslo 8 s tím, že smlouva byla uzavřena v jiném 

znění, než bylo znění návrhu veřejnoprávní smlouvy, se kterým bylo seznámeno 

zastupitelstvo. Platby za pronájem ledové plochy a dopravu byly účtovány sice 

odchylně od rámcové smlouvy, avšak změnou způsobu proplácení městu nevznikla 

žádná škoda a tento způsob plateb se používal od roku 2010 a byl odsouhlasený 

příslušnými odbory a právníky města a tedy ne svévolně náměstkyní paní Mgr. 

Ivanou Hemerkovou. Dotace byly použity hokejovým klubem v souladu se schváleným 

usnesením číslo 16033, žádný jiný subjekt tyto finanční prostředky neobdržel. Na 

základě kontroly doporučujeme, aby místo rámcové smlouvy, již na začátku 

schvalovacího procesu zastupitelstvu města byla předkládaná konkretizovaná 

smlouva jednotlivým žadatelům o dotace. Toť vše, nechci zdržovat, prostě chci 

říct, že i když byly dotace nebo finanční prostředky posílány na domovní správu, 

tak byly posílány až po odsouhlasení panem T., byly odsouhlaseny s měsíčním 

zpožděním, takže domovní správa si nemohla vylepšit své hospodaření a totéž bylo 

prováděno s dopravci, kdy na základě provedených dopravních aktů pro hokejový 

klub byla vystavena faktura, kterou odsouhlasil pan T., respektive klub hokejový 
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a teprve zpětně byly zaslány z města finanční prostředky přímo na účet toho 

dopravce, jak bylo přímo zasíláno za ledovou plochu na účet domovní správy. 

Takže bylo to se souhlasem pana T., on ani jiný způsob nevyžadoval, ani jiný 

způsob nechtěl, takže v tomto smyslu žádná škoda nebyla způsobena. Pokud byla 

způsobena, tak možná za 500 tisíc v tom, že dostali 500 tisíc na výstroj a 

výzbroj, ale to byla provedena jiná kontrola, která konstatovala, že ani v této 

oblasti škoda nevznikla. Omlouvám se za překročení příspěvku. 

 

RNDr. Rašková: Myslím, že to bylo podstatné, protože zpráva Kontrolního výboru 

určitě nás všechny zajímala. 

 

Ing. Naiclerová, MNA: Já bych chtěla připomenout jistou analogii s Olomouckým 

krajem, který úplně stejně poskytl spolku LHK dotaci a přihlásil se teď do 

návrhu insolvenčního řízení na rozdíl od Prostějova, který, i když měl úplně 

stejně postavenou smlouvu, tak ji přihlásit nemůže, protože LHK spolek bude 

tvrdit, že žádnou dotaci nedostal. Jedinou část, kterou dostali, jak správně 

řekl pan Kousal, bylo půl milionu na výzbroj a výstroj, o čemž víme, že velké 

částky na konci roku byly čerpány v hotovosti na firmu T, s. r. o., kde jsme 

zjistili, že finanční úřad potvrzuje, že tato firma nepodnikala, nemohla 

vystavit daňové doklady, a to šetří krajská policie, krajská kriminální policie 

Olomouckého kraje. Takže já si myslím, že jediné, co můžeme žádat, tak je půl 

milionu, stejně tak si to myslím jako pan Kousal a nevím, taky si myslím, že ten 

důvod, proč vlastně chodily ty platby přímo na domovní správu a přímo na FTL, 

popřípadě IRIS, byl ten, že se jednalo o obcházení věřitele, že vlastně celému 

vedení města, radě bylo známo, že LHK spolek má problémy finanční, asi nám to 

tady bylo potvrzeno nedávno paní magistrou Hemerkovou, proto se to takto řešilo. 

Takže si myslím, že to nejdůležitější teda je, že spolek LHK žádnou dotaci 

nedostal kromě půl milionu a dělo se to tak, aby se obcházeli věřitelé. 

 

RNDr. Rašková: Kdyby tam nějací věřitelé byli, tak by se možná ohlásili o toho 

půl milionu. 

 

P. Kapounek: Škoda vznikla, vznikla škoda na mládežnickém hokeji, který byl 

zdevastován. Byla zmařená investice rodičů, kteří vkládali do svých dětí ne 

naděje ale i značné prostředky, a toto se nemuselo stát, kdy se řešily problémy, 

které v tom hokeji byly a o kterých se vědělo, zavčas. Neřešily se zavčas, 

odkládalo se to tak, jako se odkládají jiné problémy a dopadlo to tak, jak to 

dopadlo. Nesou na tom vinu lidé, kteří to měli na starost, víme všichni kdo to 

je, nebudu je jmenovat. Kvantifikovat takovou škodu samozřejmě není snadné, ale 

co snadné je, je určit objem finančních prostředků, které byly čerpány 

neoprávněně, byly čerpány v rozporu s podmínkami dotace, v rozporu s čestným 

prohlášením. Tyto prostředky by město Prostějov mělo vymáhat bez ohledu na to, 

jestli jsou nebo nejsou přímo úměrné té škodě, kterou je obtížné vyčíslit. Ale 

mělo by je město vymáhat. Ještě bych doplnil k té zprávě Kontrolního výboru, ono 

to zaznělo na začátku, pak to zapadlo, ale to je velice důležitá věta, smlouva 

byla uzavřena v jiném znění než s jakým se seznámilo zastupitelstvo. To si 

myslím, že je naprosto zásadní pochybení, které se prostě dít nesmí. 

 

Mgr. Hemerková: Do roku 2015, také trochu analogie, zastupitelstvo neobdrželo 

žádné vzory smluv, protože prostě to tak bylo. V roce 2016 jsme začali přikládat 

vzory smluv, které se doplňovaly po schválení zastupitelstva. A teď vám řeknu 

úplně na rovinu, kdyby odbor školství tam dal jiný druh čerpání, než jsme 

schválili na zastupitelstvu, tak zrovna v opačném pare mně řeknete, že jsem 

podepsala smlouvu, která by byla opačná, protože zastupitelstvo schválilo, že 

obdrží na výstroj a výzbroj mládežnických družstev půl milionu korun, na 

pronájmy čerpání dle skutečnosti, částka bude určena domovní správou a na 

dopravu bude proplaceno na základě předložených faktur. Je to takhle, takže 

neurčovala si domovní správa, objednavatel byl LHK Jestřábi, kteří předložili 

zprávu odboru školství, protože leta to tak bylo. A když jsem řekla, že měli 

určité problémy, tak je spoustu sportů, které a lední hokej nevyjímaje ani teď, 

k tomu se možná dostaneme později, a v tomto okamžiku, kdy už před řadou let 

jsme řekli, že si dovedeme představit, že vždycky se stávalo v dřívějších 
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letech, že utratili částku, pak nám v polovině řekli, že už jim nezůstává a 

požadovali po nás dále. Takže celou tu dobu se částka saturovala na odboru 

školství a teprve po předložených fakturách se proplácela. Jestli to berete, že 

to bylo tak obrovské pochybení, pouze se modifikoval čl. 4, že dostávali tuto 

částku na pronájmy dle skutečného čerpání a na dopravu na základě předložených 

faktur a bylo to tím, abychom si jistili, že nemohou tu částku použít jinde. Ale 

bylo to tak prostě leta. To, že říkáte, už zkreslujete potom, že jsme věděli o 

nějakých problémech. To, že jsou v insolvenci, já jsem nevěděla. Můžeme říct, 

jestli by to, já se omlouvám, paní primátorko, přihlásím se potom. 

 

RNDr. Rašková: Můžete pokračovat, paní náměstkyně, odpovídáte. 

 

Mgr. Hemerková: Můžeme říct, že jsme si to měli zjistit, ano měli, od letošního 

roku v roce 2017 i SK 1913 dostává pronájmy čerpání dle skutečnosti, tzn. ta 

částka je saturována na odboru školství. V příštím roce nebo v roce 2018 pokud 

bude zastupitelstvo s tím takto souhlasit, tak budou veškeré smlouvy dopředu 

vyplněny a pokud s tím nehne zastupitelstvo v nějaké části, tak budou přesně 

takhle saturovány a vypláceny a podepsány. Prostě je to tak. 

 

Mgr. Švec: Já jsem pozorně poslouchal paní náměstkyni, léta to tak bylo, do roku 

15 si každý dělal smlouvu, jakou chtěl, to jsou takové argumenty. V roce 2015 

jsme upozorňovali na insolvenci, na to, že podvádí, místo aby se něco dělo tak v 

den konání zastupitelstva ráno paní náměstkyně ústně požadovala půl milionu 

navíc na výzbroj a výstroj. To je kámen úrazu, který tam vidím základní. Těch 

500 000 prošlo jakousi kontrolou, ovšem kontrolou papírovou, firma T. je jeden 

velký nepořádek. Já v podstatě mám od rodičů jednoznačné zprávy, nedostávali 

žádnou výzbroj, výstroj, jsou tady některé indicie, že se hokejky prodávaly do 

Polska, takže nevím, jak tu kontrolu dělali fyzicky, když tam ta výzbroj není a 

minimálně toho půl milionu by se mělo v každém případě požadovat zpátky, protože 

ty se fyzicky daly, a nebyly podle mého názoru použity v souladu s dotací. To 

ostatní, to, že jste mu propláceli pouze jaksi led a dopravu, to už ukazuje 

přesně na to, že tam bylo jasné podezření, že pokud by se mu daly peníze, tak by 

si je použil podobně jako toho půl milionu na saturování svých dluhů, exekucí a 

podobně, protože v tom patnáctém roce zázračně splatil splátky, poté co dostal 

toho půl milionu od města. Já bych ještě jednu věc chtěl říct. Teď jsem ještě 

zaslechl ke konci od paní náměstkyně, že se bude vůči SK 1913 postupovat stejně. 

Považuju to za úplný nesmysl a naprosto špatný přístup. Ten klub musí mít stejné 

podmínky jako fotbalisti, volejbalisti a jiní. Musí dostat dotaci, kterou potom 

vyúčtuje. Nevím, proč by byli nuceni jezdit s FTL, když je nejdražší, nevím, 

proč by si museli kupovat výzbroj u nějakého konkrétního…… 

 

RNDr. Rašková: Nemusí jezdit s FTL, ať jezdí, s kým chtějí, nemusí kupovat, kde 

si vezmou výzbroj, tam si vezmou výzbroj, do toho jsme nikdy nikomu nemluvili. 

 

Mgr. Hemerková s technickou poznámkou: Pane zastupiteli, teď neříkáte pravdu. Vy 

jste byl u té kontroly, která tam byla provedena na LHK? Paní primátorko, 

omlouvám se, mohu se zeptat prostřednictvím Vás, pana zastupitele? Ne, já to 

nevím, protože já jsem tam nebyla také. Byl to nezávislý kontrolní orgán, který 

je tady na magistrátu. Teď jste je urazili, protože oni nám napsali zprávu, že 

provedli dokladovou a fyzickou kontrolu, že neshledali tam žádné pochybení. Vy 

říkáte, že rodiče řekli, že nic nedostali. Já nemám důvod tomu věřit nebo 

nevěřit, protože já si moc dobře vzpomínám, že tady přišlo asi sedm nebo osm 

rodičů, kteří tady přísahali, nechci volat paní primátorku k zodpovědnosti, byli 

tady a přísahali, že vybavení dostali. Já nechci, nejsem bohem ani soudcem, 

abych je rozsoudila. Také nehovoříte ale pravdu, když jsem řekla, že bude 

postupováno, já jsem řekla, že v roce 2017 to dostali na takhle stejně 

specifikované záležitosti. Nikde v žádosti, ale vy jste ji schválili, tak přece 

to musíte vědět, nikde není stanoveno, že to musí odebírat od domovní správy, 

tak od domovní správy jasně, nedovedu si představit, že budou jezdit do Vyškova, 

kde není ten led, mezi námi, ale to už je spekulace. Nikde není napsáno, s kým 

budou jezdit, nám je to úplně jedno, ať si vezmou jakéhokoliv přepravce. Na 

výstroj a výzbroj jsme v letošním roce nikomu nedávali právě tady na základě 
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tohoto. A proč jsme na hokej 1913 přistupovali ve stejném režimu, jak to bylo 

v předchozím? Protože jsme právě si chtěli jistit ty peníze, protože situace tam 

byla velmi nevyjasněná. Je to tak, ale vy jste to také všichni schválili a přece 

víte, že jste to takto schválili, že dostali na pronájmy čerpání dle 

skutečnosti, určené domovní správou nebo faktury domovní správou a dopravu 

předloženou, přesně, abych citovala, bude proplaceno na základě předložených 

faktur. Ale přece víte, že jste to takhle schválili, tak teď bych byla ráda, 

abychom si férově řekli, že to tak bylo….. (RNDr. Rašková: Toto ale nebyla 

technická.), byla. (RNDr. Rašková: Já jsem si to uvědomila až později.) 

 

Mgr. Švec: Jestli můžu…. 

 

RNDr. Rašková: Ne, Ing. Filouš má technickou. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Já jsem chtěl říct, co říkáte Vy, že to 

nebyla technická. 

 

RNDr. Rašková: Já jsem si to neuvědomila v ten moment, protože ona byla 

přihlášená i do normální rozpravy. 

 

Mgr. Švec: Paní náměstkyně měla tady já nevím kolik minut technické poznámky, 

která nebyla technickou poznámkou, já bych také rád odpověděl. Jestliže 

hokejisti jeli na zápas a při střídání si měnili hokejky, jestliže rodiče 

dostávali prastaré dresy, které si museli zašít a vyprat, aby vůbec mohli hrát, 

to jsou prostě fakta, tak se těch rodičů zeptejte, tzn. půlmilionu od města, 700 

tisíc od kraje na výzbroj a výstroj, děcka nemají v čem bruslit, nemají v čem 

jezdit, nemají s čím hrát, rodičům se třeba řekne, doneste puky, nebo trénink 

nebude, to jsou věci, které, když nám ti rodiče říkají, tak mně běží mráz po 

zádech, prostě, kde ty prachy byly, no já tuším, kde byly, rozhodně nebyly ve 

výstroji. A to, že se udělá papírová kontrola, odfajfkuje se nějaká T., která 

ještě navíc, víme dobře, že ty faktury nešly po sobě, že byly fiktivní, firma 

rok už nefungovala, neměla žádný pohyb, to jsou věci, které jako cifršpion 

s prominutím, že papírově to sedí, je výborné, částky jsou přesně udělané, jak 

mají být, ve správných kolonkách, ale kde je skutečnost. Ten člověk nás podváděl 

a já si myslím, že i okrádal a měl by vrátit minimálně ty peníze, které dostal. 

Já vím, že asi těžko budeme z něho dostávat to na ten led, protože bude tvrdit, 

já jsem nic nedostal, to dostávala domovní správa, atd., ale těch 500 000 to si 

myslím, že je žalovatelné nebo vymahatelné. 

 

RNDr. Rašková: Než dám slovo panu Ing. Cardovi, hlásím se s technickou já. 

Poněkolikáté tady říkáte, že peníze dostala domovní správa. To není pravda, 

peníze byly na Odboru dopravy a proplácely se předložené účty. Jak domovní 

správě, tak dopravci, nedostala to domovní správa, nedostal to dopravce, bylo to 

na odboru školství deponované pro tyto účely. 

 

Ing. Carda: Nedá mi to nereagovat. Pochopitelně na základě pověření paní 

primátorky v tom roce, kdy kontrola proběhla v minulém, moje kontrolní oddělení 

….. odbor, bylo na kontrole účelovosti půl milionu korun na výstroj a výzbroj. 

Nevím jaké předpoklady ….. kontroly, ale my děláme, normálně se dělá dokladová 

kontrola, tzn., že se přijde, zkontrolují se buďto faktury nebo další paragony, 

cokoliv, prostě jsou tam poklady, které vydává někdo, vždycky dodavatel, tak je 

tam doklad, se zkontroluje. Tady u této kontroly jsme šli ještě tak daleko, že 

jsme dělali opravdu kontrolu na místě, kde jsem schválně já pověřil ty 

pracovníky kontrolního oddělení, aby to provedli, takže přišli, zkontrolovali 

sklad, existuje normální oficiální zápis z toho, dokonce myslím i zpráva se 

rozesílala zastupitelům, kde snad myslím až na dvě hokejky tam byly chrániče, 

které byly nafakturovány, ale opakuju ještě, bylo to roční zpoždění ještě k tomu 

a bavíme se o spotřebním materiálu, kdy hokejka třeba, když se zlomí v zápase, 

tak prostě se zlomí a je třeba za 14 dní, když byla nová, tak je zlomená a už 

tam nefiguruje v tom stavu. Podle předpisu se to neeviduje, tzn. že v tomto 

případě opravdu se jedná o spotřební materiál, který v momentě, kdy pracovnice 

mého oddělení byly na té kontrole, tak tam jak ty chrániče tak ty hokejky, které 
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byly uváděly v těch dokladech, neříkám přímo, že to není hokejka číslo tři, ta 

vazba, ale prostě počet kusů chráničů a hokejek seděl na ty doklady. A když tady 

padá jméno T., tak jsem osobně psal dotaz na Finanční úřad na Prahu 2, ať mi 

sdělí laskavě, jak tam odváděla a neodváděla nějakou daň, tak mi na to oznámil, 

že se jedná o správce daně a takové informace správce daně nikomu nesděluje, ani 

nám. 

 

Ing. Matyášek: Já bych chtěl v té souvislosti s rodiči odkázat na zprávu, která 

vznikla ve skupině, která se hokejem zabývala. Všichni zastupitelé ji mají 

k dispozici, tak bych doporučoval, abyste si osvěžili některé věci, které tam ti 

rodiče přednesli. Je to zcela veřejná věc, určitě to stojí za to. Nicméně z 

takového toho procedurálního hlediska bych se chtěl zeptat, jak vlastně ty 

platby těch faktur probíhaly, jestli by mi to mohl někdo osvětlit, protože já to 

pořád nechápu, ty peníze nedostal LHK na účet, na svoje jméno měl vystavenou 

fakturu a mě by teda zajímalo, jakým způsobem se tady tyto věci zúčtovávaly. Tak 

bych prosil, jestli o tom někdo má vědomí, určitě máte, když říkáte, že je 

všechno v pořádku, tak jak to prosím vás je. 

 

Mgr. Ivánek: Prostředky finanční byly vázány na kapitole 20 a jakmile došly 

faktury, tak byly skutečně zkontrolovány a na základě toho, co bylo vystaveno na 

fakturách, tak se proplácelo z kapitoly 20, jak za dopravu tak i za nájem jak 

ledové plochy, tak i dalších prostor na zimním stadionu. 

 

Ing. Matyášek: To je na straně města, jenomže to plnění probíhalo ve prospěch 

klubu LHK, klub má mít zaúčtovanou fakturu za příslušné období spotřeby ledu a 

jak ta faktura je tedy v tom klubu uhrazena? To mně, prosím vás, vysvětlete. 

 

RNDr. Rašková: Pane inženýre, nevím, kdo je vám tady schopen momentálně 

odpovědět, jestli …… 

 

Ing. Matyášek: Paní primátorko, já to chci vědět, protože toto jsou zásadní věci 

a ty ukazují na to, že je to blbě, s odpuštěním, vážení kolegové. 

 

Ing. Carda: Ten princip byl nastaven tak, že domovní správa vystaví fakturu 

v momentě jak tam žáci LHK odbruslili, tak za hodinu ledu, já nevím, třeba 

měsíčně, se vystavila faktura, která zněla na LHK Jestřábi číslo účtu bylo 

domovní správy. Tuto fakturu dostal odbor školství, pochopitelně ta faktura byla 

parafovaná domovní správou, že opravdu tam ti žáci, kteří měli bruslit, tak to 

odbruslili ty hodiny, následně ta faktura šla na odbor školství, který to 

odsouhlasil a finance šly rovnou z města na účet domovní správy. Možná ještě 

tady opět podotknu jedno, a takto to nastavilo zastupitelstvo, zastupitelstvo 

při projednávání dotace řeklo, a to je svrchovaná jeho pravomoc, řeklo, že 

dotace v tomto případě půjde rovnou na účet dodavatelů, tzn. že buďto domovní 

správy, anebo těm dopravcům, kteří jezdili a byla to vůle zastupitelstva, která 

byla zanesena do smlouvy a podepsaná paní náměstkyní. 

 

Ing. Kousal s technickou poznámkou: Já bych chtěl doplnit, vážená paní 

primátorko, tady pana kolegu Cardu, on to neřekl totiž všechno. Domovní správa, 

respektive klub Jestřábi, jak já jsem to viděl při kontrole, jak já jsem si to 

zkontroloval, osobně jsem to viděl, klub Jestřábi měl hodiny na ledové plochy 

objednané, na základě těchto hodin za určitý měsíc. Domovní správa na základě 

toho, které hodiny měli, protože ne všechny hodiny byly stejně fakturované, 

menší platba byla za hodiny ve 4 ráno, větší platba byla za 11 odpoledne nebo 

dopoledne a vystavila fakturu. Tuto fakturu poslala panu T., pan T. tuto fakturu 

zcela jednoznačně podepsal a odsouhlasil, pokud měl nějaký jiný názor, že prostě 

měl méně hodin, tak se to řešilo na odboru školství a zatím jsme se nesetkali 

při kontrole, že by tam nějaké disproporce byly. Pan T. podepsal tuto fakturu, 

že takto opravdu souhlasí a následně město místo pana T. poslalo měsíc poté 

peníze za využití ledové plochy. Jinak řečeno, v únoru využitá ledová plocha 

byla zaplacena v březnu, abych to řekl přesně, kdyby mně někdo nerozuměl a 

podobně. 
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RNDr. Rašková: Rovněž to asi nebyla technická, ale nicméně bylo to doplnění 

toho, co říkal pan Ing. Carda. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Já reagovat na pana Kousala nebudu, protože 

to nemám zapotřebí, nicméně budu reagovat na to, co tady řekl pan vedoucí odboru 

Carda o tom, že to bylo přání zastupitelstva, (RNDr. Rašková: Toto není 

technická.) aby změnilo, je to technická, protože to není pravda, já na to musím 

zastupitelstvo upozornit (RNDr. Rašková: Že to není pravda, já se taky hlásím do 

diskuse.), je to zkrátka tak, není to pravda. A že to říká vedoucí odboru, tak 

jako je to k zamyšlení. 

 

RNDr. Rašková: Já myslím, že k zamyšlení je, jestli zastupitelé napadají vedoucí 

odborů, že lžou. To už si teda myslím, že opravdu je k zamyšlení. Máme tady 

auditory, máme tady pravidelně audit. Jestliže audit řekne, že je všechno 

v pořádku, že hospodaření města je v pořádku, jak se provádějí platby je všechno 

v pořádku a pan zastupitel řekne, že teda vedoucí odboru lže, tak mně to teda 

připadá velmi zarážející. 

 

Ing. arch. Fröml: Já bych to označil asi tak, že to byl takový jakýsi krizový 

režim, plynoucí z toho, že nebyla dost velká důvěra v ten tok peněz přes LHK a 

tím pádem došlo k takovému dost atypickému řešení. Protože neumím si představit, 

že by se všechny dotace takhle řešili v Prostějově, fotbalisti, volejbalisti, 

šachisti, že všem budeme proplácet faktury a budeme to takhle složitě účtovat. 

Já si myslím, že to bylo skutečně krizové řešení, bohužel, co se stalo, že SK 

2013, abychom byli spravedliví, tak jsme jim to krizové řízení udělali také. 

Tzn., že se jim za stejných podmínek takhle účtoval, já si myslím, že je to 

taková situace dost těžko odůvodnitelná a nebýt toho SK, tak skutečně, tady ta 

mládež v Prostějově skončila. (RNDr. Rašková: To nemyslíte vážně, co jste teď 

řekl.) No to myslím vážně, protože tady bylo přihlášeno 170 dětí, kde byli 

dorostenci a ty žákovské kategorie na LHK, dneska SK vlastně se postaralo o 

všechny ty žákovské kategorie a má 200 hokejistů a tam ti dorostenci co jsou, 

tak byla i snaha, aby je převzali, jenomže s tím, že nedošlo k té smlouvě, která 

by byla tady za bych řekl pomoci paní primátorky, nebo která byla u té snahy, to 

vyřešit i pro ty dorostence, zkrátka byla zpochybněna, a tím pádem oni se 

nemohli přihlásit, protože neměli jediného hráče v dorostu, takže o dorostence 

postaráno není. Ale těch osm mládežnických kategorií, které jsou, tak ty 

normálně fungují. Naštěstí, díky tomu a já jsem jenom chtěl říct, že mi připadne 

jako zvláštní, když pan T. pro těch 170 dětí chtěl 1 800 000 plus 500 tisíc na 

dopravu plus 500 tisíc na výzbroj a SK, které má dnes více dětí, má dneska těch 

200 dětí, má milion dvě sta tisíc na led a jestli jsem to dobře pochopil, 

protože chce, aby z toho mohli kupovat výzbroj, tak není schopná ani ty peníze 

utratit, takže já přemýšlím, kde to ten T. tenkrát mohl všechno utratit. 

 

RNDr. Rašková: Pane architekte, asi velice jednoduše, kromě těch dětí měl ještě 

dorost a juniory. 

 

Ing. arch. Fröml: Ano, což byly 4 mužstva další, však já netvrdím, že ne a, 

nehledě na to že …… 

 

Bc. Smetana: Já bych ještě taky něco připomněl, tuhle záležitost, co se týká 

hokeje, tak Sportovní komise každý rok navrhuje dotaci. Každý rok ví, jakým 

způsobem se přiděluje tato dotace a nikdy nebyl problém a já věřím, že kolegové, 

kteří jsou se mnou v té komisi už sedmým rokem, nikdy nebyl problém, že by někdo 

řekl, že je špatně, když se proplácí za hokej přímo správě nebo autodopravci. 

Takže jako dneska to spojovat jenom s LHK považuji fakt za blbost, nehledě na 

to, že osobně trvám na tom, aby se tak postupovalo i v případě SK 1913. 

 

RNDr. Rašková: Já jsem se přihlásila do diskuse s tím, že bych ráda připomněla, 

že LHK Jestřábi, spolek jsou naše děti, byly to naše prostějovské děti, naším 

prostějovským dětem jsme zaplatili led, zaplatili jsme jim dopravu a teď budeme 

chtít ty peníze vrátit? Proč? Městu nevznikla žádná škoda, tyto peníze byly 

našim dětem. To, že se rozpadli na dva kluby a vzniklo tady SK 1913, to je jiná 
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věc. SK 1913 při posledních jednáních, které jsme tady vedli s náměstkem 

Olomouckého kraje panem Jurou, byli u toho pan L., byl u toho pan Č., byl u toho 

pan Sedlo, byli tam zástupci jakoby T…..ců, pan doktor a byla dohoda, že SK 1913 

zaplatí dluhy na trenéry asi 400 000, zaplatí dluhy, které měl spolek u 

Finančního úřadu tak, aby byli oddluženi, a hokejový svaz v ten moment umožní 

přestupy všech dětí všech věkových kategorií. Nestalo se tak. SK má jenom ty 

malé trpaslíky, jenom určitý věk a ti ostatní chodí teda na radnici a řvou na 

nás, na paní Hemerkovou a na mě, že jsme zničili prostějovský hokej. Jednalo se 

jenom o naše děti, nic víc, nic míň. 

 

Ing. Filouš: Ještě k tomu několik poznámek, myslím si, že ta smlouva o 

poskytnutí dotace, jak byla schválena zastupitelstvem, byla v souladu s tím, 

jaká platila tehdy směrnice pro poskytování dotací. Tzn., tam byl závazek, aby 

smlouva obsahovala, že se ty finanční prostředky pošlou žadateli. To se nestalo 

a ty finanční prostředky žadateli nebyly poslány. Ten mechanismus tak, jak tady 

bylo vysvětlováno, co poté následovalo, to je celkem lhostejno z mého pohledu, 

protože ty finanční prostředky LHK Jestřábi nedostali. Pokud mohu říct, tak to 

byl jeden jediný klub a jeden jediný případ u těch hokejistů, kdy byl zvolen 

tento postup. Všichni ostatní žadatelé o přidělení dotace vždy dostali finanční 

prostředky buď na ruku, anebo na účet. Takže to bylo extrémní vybočení z řady, a 

je úplně lhostejno, jestli k tomu došlo jednou, 2×, 3×, 5× nebo 10 let, jak tady 

potvrdila paní náměstkyně Hemerková. O to je to horší a o to je to horší ještě, 

že ta situace byla známa celou dobu a byl tento způsob praktikován. Naopak mělo 

se přistoupit k tomu, aby se tomu zamezilo. Pokud jsem poslouchal pana Kousala, 

který tady přednesl celkem obsáhlou zprávu o tom, tak i on přiznal, že peníze 

ten LHK Jestřábi nedostal, že ty peníze skončily někde jinde. A opět si myslím, 

že je lhostejno, k jakým závěrům oni potom došli, nechci zpochybňovat jejich 

práci, ale myslím si, že to tak je, protože z hlediska tehdy platné směrnice 

bylo povinností města, ty finanční prostředky poskytnout žadateli, a proto si 

dovolím předložit návrh pozměňovacího usnesení ve variantě 3, který zní 

následujícím způsobem, (RNDr. Rašková: Prosím dodat písemně paní Krejčí.), pauza 

5 minut. 

 

RNDr. Rašková s technickou poznámkou: Byla bych ráda, kdybychom se vrátili k 

meritu věci, byla městu způsobena škoda tím, že naše děcka si dovolili bruslit a 

jezdit na zápasy? Byla způsobena škoda? Pokud ano, tak hlasujte pro variantu 1, 

pardon pro variantu 2, pokud nevznikla škoda, bylo to probruslené hokejovým 

klubem, tak hlasujeme pro variantu 1. Pět minut přestávka, budeme hlasovat. 

 

 

Následovala přestávka a po přestávce pokračovala rozprava v bodě 6. 

 

 

Ing. Matyášek: Já bych, paní primátorko, chtěl upozornit, že jsem nedostal 

odpovědi na to, jakým způsobem byly vypořádané závazky společnosti LHK vůči 

domovní správě. Myslím tím, že LHK má ve svém účetnictví zaúčtované faktury za 

spotřebu ledu, za projeté autobusy a peníze šly z města přímo domovní správě, 

takže já bych poprosil, abych dostal vysvětleno, jakým způsobem se tyto závazky 

na účtech LHK sanovaly a jestli k tomu jsou nějaké příslušné smlouvy o přenosech 

pohledávek, závazků apod. 

 

RNDr. Rašková: Mám dojem, že tady Ing. Carda s panem Mgr. Ivánkem postup 

popsali, pánové vám to dají ještě i písemně, pan inženýr Kousal s Kontrolním 

výborem to rovněž popsali, pokud Vám to nestačí a máte pocit, že to je špatně, 

tak do 30 Vám to pánové dají ještě jednou písemně, dáme Vám zápis Kontrolního 

výboru, kde to je popsané, myslím si, dostatečně přesně a pokud se Vám to nezdá, 

tak to dejte k soudu. Já už jinou odpověď teda nevím. Mgr. Švec má slovo, pane 

magistře, potřetí, je to opět porušení jednacího řádu, abychom si toho byli 

vědomi. 

 

Mgr. Švec: Tak se mám odhlásit, nebo můžu? Pan Pospíšil řekl odhlásit, tak já 

teď nevím, co řeknete Vy, totiž to je důležité. 
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RNDr. Rašková: Ano, pokud se odhlašujete, je to v pořádku. 

 

Mgr. Švec: Ještě jsem se neodhlásil, až teď. 

 

JUDr. Augustin: Jestli budeme hrát hru na slepou bábu, tak nám to vydrží do 

rána. Jestli se mohu zeptat, tady uváděla Ing. Naiclerová, MBA, že těch 500 000 

na tu výzbroj, výstroj šetří policie v Olomouci. Jestli bych se, paní 

primátorko, mohl Vaším prostřednictvím zeptat, pokud paní Ing. Naiclerová ví, 

v jakém je to stadiu to šetření, kdo je šetřen atd., předpokládám, že je šetřené 

LHK T., plus ten, kdo dodával ty věci, byť to nemá v předmětu činnosti. Proč se 

ptám? Za a), protože jsem zvídavý a za b), abych upozornil na procesní 

opatrnost. Pokud by policie došla k závěru, že v rámci těch 500 000 došlo k 

nějakému zcizení a vznikla by škoda, tak pokud bychom my byli policií oslovení z 

Olomouce jako poškození, zda se v rámci adhezního řízení přihlašujeme k náhradě 

škody, tak bychom byli povinni se přihlásit, pokud by policie nasbírala řadu 

těch podkladů a průkazných dokumentů, že ta škoda vznikla. Tudíž tak, abychom 

nebyli potom nějakým způsobem dehonestováni mladými aktivisty a jinými, kteří 

mají zájem na tom, aby město dobře hospodařilo, tak by bylo dobré, abychom k těm 

500 tisícům se nějakým způsobem postavili. Nikoliv, že bych měl zájem poškodit 

hokejisty, protože paní primátorka řekla dobře, že jsou to naše děti a led nikdo 

neukradl a tu dopravu tím autobusem také nikdo neukradl, akorát, abychom se 

zachovali v případě, že budeme poškození, jako správní hospodáři města. 

 

RNDr. Rašková: Já bych vyzvala JUDr. Olašákovou, protože jestli se nepletu, 

někdy na jaře jsme dávali podnět na podezření z dotačního podvodu, takže paní 

doktorko, prosím, specifikujte to přesně, protože někteří mě pak rádi chytají za 

slovo, právník nejsem, takže paní doktorka vám to řekne přesněji. 

 

JUDr. Olašáková: Takže je to pravda, že jsme podali trestní oznámení, jak na LHK 

Jestřábi, spolek, tak na pana T., protože je to trestný čin nebo respektive 

podezření ze spáchání trestného činu, který lze přičítat jak právnické osobě tak 

tomu statutárnímu orgánu a od policie nám došla informace, že tam zjistili 

podezření na dotační podvod, a proto to předali na krajský orgán ten policejní a 

od té doby nemáme žádné další zprávy, ale i v tomto materiálu vlastně je jedna z 

variant, že bychom se přihlásili s náhradou škody do toho trestního řízení nebo 

respektive do toho oznámení, které jsme už podali policii před časem. 

 

Ing. arch. Fröml: Já patrně nebudu hlasovat vůbec, protože se v tom absolutně 

nevyznám a ani nechápu smysl té otázky, o které budeme hlasovat. Ještě jednu 

takovou věc, my se bavíme o penězích pro rok 2016, jestli tomu rozumím, dotace, 

pro rok 2016, ale ta škoda s tou výzbrojí byla v roce 2015 myslím, že? Nemícháme 

tady ještě dvě věci dohromady, zkrátka pro mě je to natolik zmatečné, že já 

vůbec nebudu hlasovat, ani se nebudu zdržovat, protože je to takové divné. 

 

Ing. Kousal: Nechci zdržovat, už mluvím, jak kolega Filouš a pak mluví 50 krát, 

ale chtěl jsem jenom říct k tomu, že ten způsob financování byl od roku 2010 a 

nikdy tam nedošlo k tomu, že by někdo ty peníze zpronevěřil, ale v roce 2010 a 

nechci tady nikoho jmenovat, kdo to byl, ale byla zkušenost ve městě taková, že 

ne včas byly placeny a spláceny finanční prostředky za hokejový klub, který 

využíval ledovou plochu a dopravu, a právě díky tomu, že tam nebyly ty platby 

včasné, tak se přijal ten způsob, že místo, aby to šlo město, klub, domovní 

správa, nebo město, klub, dopravce, tak to klub jenom odsouhlasil, od toho roku 

2010 použité dopravní prostředky na led a finanční prostředky měsíc po té šly na 

příslušnou dopravní firmu nebo na domovní správu, takže tím chci jenom říct to, 

že ta škoda nikde nevznikla, bohužel ta celá debata paradoxně vyznívá v tom, že 

kolega Filouš by byl rád, kdyby město mělo újmu milion korun a poslalo přímo 

1 800 000 tomu hokejovému klubu, který by milion nezaplatil, tak by jásal, 

poněvadž jsme splnili to, co jsme si odsouhlasili na zastupitelstvu, že jsme 

poslali přímo na účet klubu finanční prostředky, ale že nám chybí 1 000 000, to 

nám vlastně nevadí. Takže dneska osočuje tady kolega Filouš vedení města za to, 
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že zachránilo finanční prostředky a že nedopustilo, aby finanční prostředky a 

faktury byly placeny se zpožděním, popřípadě vůbec. 

 

RNDr. Rašková: Prosím uklidníme se (Pozn. zapisovatelky: K diskusi v plénu mimo 

mikrofon.), Ing. Filouš technická, prosím technickou, pane inženýre, jinak Vás 

vypnu. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Jo, můžete mě vypnout, to jsou absolutní 

nesmysly, co tady pan kolega Kousal tvrdí.  

 

RNDr. Rašková: Já se domnívám, že každý z členů zastupitelstva má právo říct 

svůj názor, to že s ním nesouhlasíme, neznamená, že nemá právo ho říct, a 

dokonce bych si troufla říct, že se ani nebudeme napadat vzájemně, že je to 

nesmysl. Každý z nás má právo na svůj názor. 

 

Ing. Matyášek: Já jen dvě reakce (RNDr. Rašková: Po čtvrté, pane inženýre, 

porušujeme jednací řád, mně to pak zase bude vytýkáno.), ano jsem si toho 

vědomý, paní primátorko, omlouvám se, jenom reakci na Bc. Smetanu, určitě by si 

vzpomněl, kdy na komisi diskutujeme o hokeji, že jsem to byl nejenom snad já, 

kdo se podivoval nad způsobem úhrad za LHK, že to je zcela nestandardní postup. 

Takže jenom k tomu. 

 

RNDr. Rašková: Bc. Smetana odpoví. 

 

Bc. Smetana: Ano, vzpomínám si, v posledním roce. 

 

RNDr. Rašková: Mgr. Švec prosím. 

 

Mgr. Švec: Jenom zkouším, jestli jsem ještě v klatbě. Já jsem chtěl reagovat, 

paní primátorko, na Váš emotivní projev před chvilkou jak vlastně ti SK 13 se 

ujali jenom těch dětí a ty dorosty chudáci jako nechtěli. Já jsem byl v té 

komisi a tam jsme s nimi jednali, pak jsem byl v KaSC, když tam byli ti rodiče a 

bezpečně vím, bylo nás tam víc, že bylo nabídnuto rodičům dorostu a juniorů, aby 

přešli do SK, že se přihlásí do soutěže a všichni budou hrát. Rodiče juniorů a 

dorostu uvěřili T., uvěřili Jestřábům a odmítli, načež teda SK si nepřihlásilo 

ty soutěže a vy je teď obviňujete, že jakoby se postarali jenom o ty děti a ten 

dorost a junioři, ale to opravdu není chyba SK, toto je chyba toho, že pořád 

byla slibována nějaká podpora těm Jestřábům, že se to nějak udělá a že se něco 

stane. Rodiče uvěřili a teď za to prostě trpí, je to důsledek, musím to říct i 

toho, jak vedení města a paní náměstkyně při tom jednání postupovala a že dávala 

prostě nějakou naději, že se to tam bude platit, že se ještě něco může stát, že 

je tam nějaký jakoby nový nástupnický klub a podobně. Jak to dopadlo, víme, 

Jestřábi jsou vyřízení, a děcka jsou v čudu. 

 

RNDr. Rašková: Já bych si dovolila vrátit k problému. 

 

Mgr. Hemerková: Pane zastupiteli, nemluvíte pravdu. Vy víte, jakou naději jsem 

dávala, kdy jsem se s nimi setkala? Můžu Vám říct, že s oběma představiteli 

klubu jsem se možná setkala daleko méně krát než vy všichni, kteří tady sedíte 

přede mnou. Tak teď nehovořte za mě, není to pravda, já jsem celou dobu tvrdila, 

že si to musí vyřešit mezi sebou a že my jim do toho zasahovat nebudeme a nejsem 

to já, která dávala naději ani jednomu klubu ani druhému klubu. Ale Vy teď 

tvrdíte úplně zcela otevřeně, že prostě já jsem jim dávala naději při jednání 

s nimi. Já se k tomu přiznám, přišli rodiče, a já jsem jim řekla s paní 

primátorkou, že tohle za ně řešit nebudeme. Nikdo z nás dvou jim žádnou naději 

nedával, ale Vy klidně řeknete, že jsem dávala naději. Vždyť jste u toho nebyl, 

tak prosím, abychom hovořili jenom o tom, u čeho jsme byli a co bezpečně víme a 

nespekulujme. 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Já bych ještě chtěla vyvrátit informace, že SK 1913 má 

jenom prcky, protože má i ročníky 2004, 5 a zrovna dneska 11. prosince v 6 hodin 

měl dorost a junioři trénink. Takže není pravda, že se jedná pouze o malé děti. 
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Asi víme, jak to bylo podle mě doposud i ta smlouva kupní na převod práv na ty 

žáky platná i na dorost, i když se na to tak nějak zapomíná, a proto ty děti, 

které nebyly vyloženě pod smlouvou, přešly do SK a ti druzí zůstali blokovaní, 

takže já ani nevím, kdy vlastně bude dořešena ta kupní smlouva mezi SK a LHK 

spolkem. 

 

RNDr. Rašková: K tomu se asi nikdo z nás vyjadřovat nebude, mělo by to být mezi 

těmi dvěma, já trvám na tom, že mladší žáci možná starší žáci, ale rozhodně 

dorost a junioři nejsou přihlášeni do soutěží a pokud trénují s SK tak trénují, 

protože tam jezdí, ale žádné soutěže přihlášené nemají. Dohoda byla jiná. Prosím 

chce ještě někdo vstoupit do jednání? Pokud ne, vrátíme se k tomu, že se máme…… 

Ing. Filouš po třetí, porušujeme opět jednací řád. 

 

Ing. Filouš: Je to jenom krátce, já ocituju jednu větu z odpovědi, kterou 

poslalo statutární město Prostějov Ing. Haně Naiclerové, MBA na její žádost. 

Cituji, chci zaslat fotokopie bankovního příkazu prokazujícího, že tato dotace 

byla poskytnuta na účet spolku Jestřábi. Odpověď, opakovaně zasíláme v příloze s 

vyjádřením, že předmětná dotace nebyla zaslána na účet zapsaného spolku LHK 

Jestřábi, ale byla také zaslána na účet domovní správy a na účet Autobusy I., 

přepravce, s pozdravem atd. 

 

RNDr. Rašková: Pane inženýre, prosím, o čem jsme se bavili tady té půlhodiny? Já 

jsem měla za to, že se máme bavit o tom, jestli budeme chtít po LHK vrátit 

peníze nebo nevrátit a vracíme se k tomu, jakým způsobem jim byla poskytnuta 

dotace. 

 

Ing. Filouš: Já se bavím o tom, že to po nich nemůžeme chtít, když jsme jim to 

nedali. (RNDr. Rašková: To jsem ráda.) Měli bychom to chtít po tom, komu jsme to 

dali místo nich. Protože ty peníze nemáme na kase. 

 

RNDr. Rašková: Pane inženýre, já tedy nevím, jestli si opravdu děláte srandu 

nebo ne. To byl spolek, kde byly naše děti, naši mládežníci, náš dorost, naši 

junioři. Dovolili si jezdit na ledě, dovolili si být přihlášeni v soutěžích a 

dovolili si hrát soutěže. Na toto jsme zaplatili ledy, jestli to bylo tak či 

onak, pořád se jedná o naše mládežníky, naše děcka. 

 

Ing. Filouš: To máte pravdu, paní primátorko, jenomže je potřeba nejenom ty 

peníze posílat podle smlouvy, ale také o těch závazcích a pohledávkách řádně 

účtovat, tak aby to bylo v souladu se zákonem o účetnictví, a to byl také jeden 

z důvodů, proč nebyla schválena účetní závěrka. Na to jsme vás upozorňovali už 

tehdy a ten problém je tady znovu na stole. 

 

RNDr. Rašková: Prosím vás, bereme na vědomí analýzu možnosti a teď jsou tady 

varianty, takže prosím pozměňovací návrh. 

 

Mgr. Švec s technickou poznámkou: Já bych měl pozměňovací návrh rozdělit tu 

částku, protože v té částce 2 800 000 je těch 500 000 na výzbroj a výstroj, 

které fyzicky dostali, ty bych si představoval, že se vydělí. Dovedu si 

představit, že nebude požadovat, jak správně říkáte ten led a autobusy, protože 

ta děcka to nějakým způsobem zkonzumovali, ale mám velké pochybnosti o tom půl 

milionu.  

 

RNDr. Rašková: Paní Krejčí tam má nějaký protinávrh, jestli se nepletu, nevím, 

jaký. Takže jestli je to v souladu s tím, co říká pan Mgr. Švec nevím. Takže 

dalších pět minut, než pan Mgr. Švec nadiktuje usnesení. 

 

Mgr. Švec: Jenom navrhuju, aby se nehlasovalo o celé částce 2 800 000, ale o 

částce 2 300 000 a zvlášť o 500 tisíc, ty 2,3 tis. jsem ochoten akceptovat, že 

se probořilo a projezdilo. Ano, bylo to účtováno Bůh ví jak, ale to ať si vyřeší 

někdo jiný. Nicméně fyzicky to bylo zkonzumováno, ale těch 500 000 považuji za 

škodu. 
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RNDr. Rašková: V tom případě, prosím, písemně variantní řešení třeba čtvrté, ale 

písemně. Je 5 minut přestávka. 

 

 

Následovala přestávka a po přestávce pokračovala rozprava v bodě 6. 

 

 

RNDr. Rašková: Vracíme se k projednávání bodu 6. 

 

Mgr. Švec: Stahuji svůj návrh, dohodli jsme se nakonec, že tu škodu považujeme, 

že vznikla celá, takže stahuji ten návrh, který jsem chtěl předložit. 

 

RNDr. Rašková: Takže prosím, pokud není další návrh, zájem do diskuse, máme tady 

návrh pana Ing. Filouše, jestli se nepletu, začátek je stejný, bereme na vědomí 

analýzu možnosti a pan Ing. Filouš tam dává třetí variantu, městu vznikla škoda, 

takže pojďme, prosím, hlasovat. 

 

Hlasování: 

20:31:14 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Proti           

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Proti           

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Proti           

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Proti           

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nehlasoval      

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Proti           

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Proti           

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Nehlasoval      

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Proti           

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Proti           

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Zdržel se       

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Zdržel se       

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Proti           

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Proti           

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Zdržel se       

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Zdržel se       

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Zdržel se       

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Proti           

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Proti           

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Proti           

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Nehlasoval      

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Proti           

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Nehlasoval      

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Zdržel se       

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 4 (11%)  Proti: 14 (40%)  Zdrželo se: 6 (17%)  Nehlasovalo: 4 (11%) 

Omluveno: 7 
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Nebyl schválen návrh: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

I. bere na vědomí analýzu možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK 

Jestřábi, spolek IČO 22866388, se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov 

II. rozhodlo dle var. III - městu vznikla škoda v souvislosti s tím, že 

smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena v rozporu s předloženým návrhem 

smlouvy a v rozporu s platnou směrnicí o poskytnutí dotace. 

 

RNDr. Rašková: Vracíme se k materiálu, který máme před sebou, zastupitelstvo 

bere na vědomí analýzu možnosti a za druhé navrhuji variantu jedna, že městu 

nevznikla škoda. Pojďme, prosím, hlasovat o této variantě (Pozn. zapisovatelky: 

K připomínce z pléna mimo mikrofon.) jsme v hlasování, pane doktore, (Pozn. 

zapisovatelky: Připomínka z pléna mimo mikrofon.) to patří k variantě 2, 

hlasujeme o variantě 1, že městu nevznikla škoda. 

 

JUDr. Augustin: Já se omlouvám, ale pak nejsem schopen hlasovat, protože jak 

tady říkala paní Dr. Olašáková, v případě, že nás policie vyzve, vznikla vám 

škoda, máme na to důkazy? My se k tomu nepřihlásíme? Až tak budeme hospodařit 

s penězi? Já jsem pochopil paní doktorku, že když budeme vyzváni policií, tak se 

přihlásíme, když nebudeme vyzváni, tak se nepřihlásíme, takže my se nepřihlásíme 

ani tehdy, když budeme vyzváni. No tak pak je to velmi na pováženou z procesního 

hlediska. Pardon, nejsem proti tomu ty 2 300 000, plně chápu, tady paní 

primátorko, s Vámi plně souhlasím, ale teď si dovolím souhlasit s paní Dr. 

Olašákovou v tom ukládá, když budeme vyzváni policií, tak se nepřihlásíme? 

Omlouvám se, že 2 minuty zdržuju, ale těch 500 000 možná za ty dvě minuty stojí. 

 

RNDr. Rašková: Kdo chce pauzu a jak dlouho, prosím? Paní dr. Olašáková má slovo, 

prosím, nahlas. 

 

JUDr. Olašáková: Já tady panu doktorovi vysvětluju, že ve var. jedna je řečeno, 

že škoda nevznikla, var. dva je, že škoda vznikla a pokud se takhle dohodnete, 

tak já to hned na policii tak nahlásím, doplním to naše trestní oznámení, 

protože tam o náhradě škody nebo o tom, že škoda vznikla a v jaké výši tam v tom 

ještě nic nebylo. Takže pokud teď odsouhlasíte, že vznikla škoda, máte pocit, že 

vznikla škoda v jakékoliv výši, jak to odsouhlasíte, tak já to normálně uplatním 

na policii. 

 

JUDr. Augustin: Možná je tady špatně slyšet, jestliže bylo řečeno, paní 

doktorkou Olašákovou a paní Ing. Naiclerovou, MBA, že to je v šetření policie, 

já těmto dámám věřím, my jsme podali trestní oznámení, tomu taky věřím a pokud 

policie dojde zkoumáním a výslechem účastníků a důkazním řízením, které policie 

dělá precizně, pokud dojde k závěru, že nám škoda vznikla a nás jako poškozenou 

organizaci a oznamovatele trestného činu někoho, nevím koho, osloví, máte právo 

se jako poškození přihlásit do adhezního řízení, tak se ptám, my se 

nepřihlásíme? Pozor já nepředjímám, že vznikne škoda, ale hypoteticky z procesní 

opatrnosti policie může k závěru dojít, že vznikla škoda 5.500 Kč. My se 

nepřihlásíme? 300 000, 200 000, my se nepřihlásíme? Omlouvám se, ale můj dotaz 

je, protože pak někdo, kdo zjistí, že policie nás oslovila jako poškozené, 

abychom se přihlásili, a policie tu škodu precizně dokumentuje písemně, tak my 

se nepřihlásíme? Tak pak mám z takového hlasování obavy, protože policie je 

skutečně precizní. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Dávám protinávrh, celý ten materiál 

stáhnout, protože je úplně zbytečný. 

 

RNDr. Rašková: Pojďme hlasovat o tomto protinávrhu, mohl jste to říct před 

hodinou. Materiál stáhneme, počkáme na výsledky policie, ale tohle jsme 

navrhovali asi před půl rokem a pořád jste trvali na tom, že teda škoda vznikla 

a že chcete analýzu, kolik jsme teda udělali škody. 

 

Mgr. Pospíšil: Já si myslím, že to zbytečně tady hrotíme, že zbytečně 

diskutujeme ix desítek minut. Já ten materiál chápu tak, jestli se 
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zastupitelstvo shodne na variantě 1, že nevznikla škoda, tak prostě nevznikla 

škoda, nemusí se schvalovat tam to ukládá, protože pokud policie vyšetří, že 

vznikl nějaký podvod, tak potom je naší povinností, abychom se nějakým způsobem 

zachovali. 

 

RNDr. Rašková: Byl tady návrh na odložení materiálu, prosím, pojďme hlasovat o 

stažení materiálu. 

 

Ing. Carda: Já bych doporučoval ten materiál odhlasovat, protože tady pořád jde 

o to, že se vyjadřuje o škodě. Teď běží insolvenční řízení a další, čili je 

potřeba, aby magistrát věděl, jestli tam teda do toho trestního, co jsme ho 

dávali na pana T., že tam byl spáchán ten podvod dotační, tak i na to 

insolvenční něco hlásit, nebo ne. Čili, proto ten materiál tady je, protože toto 

není věc na magistrát, toto je věc na zastupitele, a proto ten materiál tady je, 

se vyjádřit, jestli my tam jakoby magistrát tam má něco hlásit nebo nemá něco 

hlásit. Protože porušení rozpočtové kázně tady u tohoto případu nebylo zjištěno, 

tzn. že to řeší magistrát, tam nebylo řečeno, že nebylo zjištěno porušení 

rozpočtové kázně, a pokud vznikla škoda, jakože neustále někde v tisku je 

promíláno, že vznikla škoda, tak je potřeba to rozhodnout, ano nevznikla, je 

potřeba říci, jestli vznikla nebo nevznikla, a pokud řeknete, že ano, tak proto 

je tam to, že ukládá magistrátu to přihlásit jak do insolvenčního řízení tak do 

toho trestního řízení. Pokud řeknete, že ne, tak tady podle mě beru, že pokud 

teda by nás policie vyzvala, to je spíš na paní dr. Olašákovou, že zjistila 

nějaký podvod, tak možná by mohlo zastupitelstvo o tom teda, proto já aktuálně 

opravdu ty informace žádné nemám, třeba za sebe, teď hovořím za sebe. Jestli je 

nějaké vyšetřování policie na půl milionu, tak o tom třeba já nic nevím. Takže 

pak teda je otázka, jestli nás policie vyzve, že zjistila nějaký u té výstroje 

podvod, protože opravdu aktuálně vycházím z toho, že tam bylo kontrolní oddělení 

Finančního odboru a nezjistilo žádné pochybení. Pokud policie prokáže, že tam 

něco bylo, pak je to teda otázka, a vyzve nás, ať se k tomu vyjádříme, pak by to 

teda byla otázka na mimořádné zastupitelstvo asi a k tomu se vyjádřit potom 

k náhradě té škody. 

 

P. Kapounek: Mám trošku obavu, že pokud bychom tohle schválili, tak tím řekneme, 

že nevznikla škoda. Když by policie přišla na to, že vznikla, tak budeme tvrdit, 

že nevznikla a podobně. Celé je to tak strašně zmatečné, že prostě pokud policie 

dojde k závěru, že vznikla, no tak, pak by se to mělo teda řešit, ale z té 

diskuse tady v podstatě vyplynulo, že nikdo nic nevíme. 

 

JUDr. Olašáková: Já jsem jenom chtěla říct nebo respektive připomenu, že to jsou 

dvě věci. Když jsme podali oznámení o tom, že byla asi páchána trestná činnost, 

tak pokud policie dojde k závěru, že byla spáchána, tak tam bude řešena 

trestněprávní odpovědnost, tzn., buď bude odsouzena fyzická osoba nebo právnická 

osoba nebo obě dvě nebo žádná. Ale, co se týká náhrady škody tak, to je vlastně 

souběžný nárok, který je potřeba uplatnit, protože oni buď v tom řízení budou 

odsouzeni a navíc budou odsouzeni k tomu, že mají městu zaplatit náhradu škody, 

případně by město bylo odkázáno s tím svým nárokem na občanskoprávní řízení. Ale 

teď momentálně když bychom byli vyzváni resp. my už v okamžiku, kdy jsme podali 

to trestní oznámení a byli jsme podávat vysvětlení, tak už se o škodě mluvilo, 

ale protože nám řekli, abychom tu škodu vyčíslili, tak my jsme v té fázi úplně 

na začátku škodu nijakým způsobem nevyčíslili. Pak policie došla k závěru, ta 

místní, že asi byl spáchán, nebo že ty okolnosti nasvědčují, že byl spáchán 

dotační podvod, a proto to postoupili svému nadřízeného orgánu, protože asi ta 

šetření mají rozdělena a patří to do pravomocí krajského orgánu policie. Teď 

momentálně řízení běží, ale aby někdo mohl říci, že byla spáchána škoda, tak by 

měl příslušný orgán města říct, v jaké výši tu škodu spatřuje a oni to ty orgány 

policie stejně budou šetřit, oni nepůjdou podle toho, že vy řeknete, vznikla 

škoda 2.000.800 Kč, tak to nebude ta policie brát za bernou minci, ona to taky 

bude muset prokázat. Ale někdo musí říct, jako orgán města, že vznikla škoda 

podle jeho názoru taková a taková, neměl by to být úředník, protože podle zákona 

nemáme žádné oprávnění jednat navenek za město. I když řeknete, škoda byla 

2 300 00 nebo 500 tisíc, tak policie může dojít k úplně jinému závěru, než jaká 
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se tady odsouhlasí, že to město jako poškozený má takový náhled, že mu vznikla 

škoda v takové a v takové výši. 

 

Ing. Kousal: Já jsem opravdu myslel, že kolega Švec dá protinávrh, týkající se 

těch 500 tisíc, tak v tom případě bych chtěl dát já protinávrh, že město 

Prostějov konstatuje, že škoda v použití dotace na ledovou plochu a použití 

dopravních prostředků nevznikla. Tečka. To vyjádřil jenom k tomu 1 300 000 plus 

500, za dopravu a 1 800 000 pardon, za led. Tam škoda nevznikla, jestli vznikla 

za 500, to ať si zkouší policie vyšetřit, ale v rámci ledové plochy ani dopravy 

tady škoda nevznikla. 

 

(Pozn. zapisovatelky: Rozprava mimo mikrofon.) 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Já bych ještě chtěla navrhnout, abychom tu odpovědnost 

přenesli na kraj, kdybychom tady požádali o zrušení té dotační smlouvy podle 

toho § 167 odst. 1 správního řádu, a sám Olomoucký kraj rozhodne, je-li uzavřena 

smlouva se souladem nebo ne podle zákona. 

 

RNDr. Rašková: Já se domnívám, že ten materiál není o tom, jak byla uzavřena 

smlouva, ale o tom, jestli chceme peníze nazpátek nebo ne. 

 

P. Kapounek: Já beru zpět můj protinávrh na odložení a dávám protinávrh na 

usnesení, že vznikla škoda minimálně půl milionu korun, jestli to je víc, ať to 

prošetří policie a těch minimálně půl milionu jsou ty peníze, které se vyplácely 

přímo, a to si myslím, že je věc, na které tady panuje celkem shoda. 

 

RNDr. Rašková: Já bych se tedy klonila k tomu, co říkal pan Ing. Kousal spíš, že 

škoda nevznikla v souvislosti za dopravu a za ledy. O tom zbytku se 

nevyjadřovat. Nicméně pokud nám Kontrolní výbor řekl, že všecko bylo v pořádku a 

vedoucí odboru finančního řekne, že kontroly byly provedeny v pořádku, tak se 

domnívám se škoda nevznikla. 

 

Ing. Naiclerová, MBA s technickou poznámkou: Jenom bych chtěla doplnit, že ten 

můj návrh byl myšlen jako návrh na usnesení, abychom požádali Olomoucký kraj o 

zrušení této veřejnoprávní smlouvy dle § 167. 

 

RNDr. Rašková: Olomoucký kraj, aby zrušil naši smlouvu? 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Ano, jako nadřízený orgán. 

 

RNDr. Rašková: 10 přestávka, dejte to písemně, paní inženýrko. 

 

 

Následovala přestávka, po přestávce pokračovalo jednání rozpravou v bodě 6. 

 

 

RNDr. Rašková: Vracíme se k bodu 6. dnešního jednání, začali jsme v jednou je 

devět, jsme u bodu 6, pravděpodobnost, že skončíme dneska je nulová nebo se 

téměř limitně k nule blíží. Prosím, paní Krejčí, aby nám začala postupně, jak 

byly podány návrhy, aby nám je předkládala. Budeme hlasovat o každém návrhu 

samozřejmě zvlášť. Takže v pořadí. Takže bereme na vědomí a zastupitelstvo 

konstatuje, že škoda v souvislosti s pronájmem ledové plochy a použitím 

dopravních prostředků klubem LHK Jestřábi městu Prostějovu nevznikla. To je 

pozměňující návrh.  

 

Ing. Kousal: Kolegové nevidí, kdo to dal, tak jsem to dal já. Podle toho 

hlasujte, jestli mě máte rádi, hlasujte pro, když mě nemáte rádi, hlasujte ne 

pro. 

 

RNDr. Rašková: Prosím vás vzhledem k tomu, že si troufám tvrdit, že můj návrh, 

já se omlouvám panu Ing. Kousalovi je podobný, až na to, že navrhuji, abychom 

dali, prosím paní Krejčí, aby to tam dala. 
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Ing. Kousal: Já klidně budu hlasovat pro Váš návrh, paní primátorko, větší bere, 

pokud bude stejného ducha, s duchem já nemám problém, takže klidně můžu hlasovat 

to, co jste navrhla Vy.  

 

RNDr. Rašková: Prosím, podívejte se na to, že nevznikla škoda ve výši 2 300 000 

za led a dopravu a současně ukládá magistrátu města uplatit v trestním řízení 

vedeném na základě trestního oznámení náhradu škody vzniklé městu Prostějovu 

poskytnutím dotace na základě nepravdivých informací, uvedených v prohlášení 

žadatele o poskytnutí dotace přihlásit pohledávku za LHK Jestřábi, a tak dál, do 

výše až 500.000 Kč. 

 

Ing. Kousal: Já, paní primátorkou, můj návrh stahuji. 

 

RNDr. Rašková: Pojďme, prosím, hlasovat. 

 

Hlasování: 

21:01:22 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Nehlasoval      

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Zdržel se       

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Nehlasoval      

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 24 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 2 (6%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17261: 



Strana 89 z 176 

 

Zastupitelstvo města Prostějova  

I. b e r e  n a  v ě d o m í  

analýzu možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek IČO 

22866388, se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov; 

 

II. r o z h o d l o 

dle var. I., tj. že uvedením nepravdivých údajů v příloze žádosti o poskytnutí 

dotace na rok 2016 ze dne 21. 12. 2015 podané LHK Jestřábi, o. s. IČO 22866388 

nevznikla statutárnímu městu Prostějov škoda ve výši 2 300 000,- Kč (led a 

doprava); 

 

u k l á d á  

Magistrátu města Prostějova, uplatnit v trestním řízení vedeném na základě 

trestního oznámení náhradu škody vzniklé městu Prostějov poskytnutím dotace na 

základě nepravdivých informací uvedených v prohlášení žadatele o poskytnutí 

dotace a přihlásit pohledávku za LHK Jestřábi, spolek IČO 22866388 do 

probíhajícího insolvenčního řízení do výše až 500 tis. Kč. 

 

Ing. Naiclerová, MBA s technickou poznámkou: Já jsem měla taky protinávrh a paní 

Krejčí ho má připravený. 

 

RNDr. Rašková: Jestliže byl schválen jeden návrh….. 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Měli jsme na to přestávku, já jsem tam ….. 

 

RNDr. Rašková: Budeme hlasovat protinávrh paní Ing. Naiclerové, MBA. Byl tady 

návrh, aby město jako poskytovatel písemně navrhlo Krajskému úřadu Olomouckého 

kraje zrušení příslušné veřejnoprávní smlouvy. Omlouvám se, paní inženýrko, ano 

pojďme, prosím, hlasovat. 

 

Hlasování: 

21:03:18 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Proti           

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Proti           

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Proti           

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Proti           

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Zdržel se       

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Proti           

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Proti           

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Nehlasoval      

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Zdržel se       

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Zdržel se       

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Proti           

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Proti           

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Zdržel se       

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Zdržel se       

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Nehlasoval      

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Zdržel se       

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Proti           

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Proti           

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Proti           

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         



Strana 90 z 176 

 

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Proti           

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Nehlasoval      

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Zdržel se       

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Proti           

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 5 (14%)  Proti: 13 (37%)  Zdrželo se: 7 (20%)  Nehlasovalo: 3 (9%) 

Omluveno: 7 

 

Nebyl schválen návrh: 

Zastupitelstvo ukládá radě města, aby město jako poskytovatel dotace, 

písemně navrhlo ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje zrušení příslušné 

veřejnoprávní smlouvy dle § 167 zák. 500/2004 Sb., správního řádu z 

důvodu, že vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání 

veřejnoprávní smlouvy (nepravdivé čestné prohlášení) a nebyly městu bez 

jeho zavinění známy, tedy že v žádosti o poskytnutí dotace byly uvedeny 

nepravdivé skutečnosti, což potvrdila nám. Mgr. Hemerková. 

 

RNDr. Rašková: Prosím, je ještě někdo, kdo dal nějaký návrh, aby neměl pocit, že 

jsme něco…. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Já bych Vám chtěl, paní primátorko, 

připomenout byl k bodu Mubea protinávrh na odvolání Mgr. Pospíšila, který nebyl 

hlasován. Neexistuje důvod, proč by to nešlo, pročetl jsem si velmi podrobně 

jednací řád a nic takového, co by tomu bránilo, tam není. 

 

RNDr. Rašková: Prosím paní Dr. Olašákovou. 

 

JUDr. Olašáková: Když se podíváte do jednacího řádu, tak v čl. 5 odst. 14 

jednacího řádu je řečeno, že se nemůže hlasovat o tady těchto záležitostech, 

které jsou uvedeny v čl. 2, to jsou ty základní pravomoci, které jsou svěřeny 

zastupitelstvu zákonem o obcích, a to právě kvůli tomu, že by tam byla absence 

informace pro občany, takže tak jste se zavázali v jednacím řádu, že to takovým 

způsobem nebudete předkládat. Ale když si odhlasujete, že můžete jednací řád 

změnit, tak je to možné. 

 

Ing. arch. Fröml s technickou poznámkou: Byl to můj návrh, v případě, že se k 

tomu vrátíme v MANTHELLANu, já si myslím, že se nemusíme teďka vracet do bodu 

2.1, ale uděláme to v bodu MANTHELLAN. Čili v tom případě souhlasím, že se 

nehlasovalo a……..jako kdyby pro ten. 

 

 

K bodu  7. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům ZMP v souvislosti 

s výkonem jejich funkce 

21:05:33 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Pokračujeme v bodě 7, takže náhrada ušlého 

zisku 220 Kč. Má k tomu někdo něco? Je to, jak to bylo v předchozích obdobích. 

 

Ing. arch. Fröml: Já k tomu bych neměl připomínku z hlediska, že jde o ty 

peníze, protože ty peníze skutečně nikdo asi nečerpá, (RNDr. Rašková: Téměř 

nikdo.) i když by třeba ten určitý nárok byl: Co mě ale zarazilo je to, že teď 

jsem četl, že rada odsouhlasila nějakou vyhlášku, že se práce úředníka za 

poskytování informací podle 106 budou účtovat lidem za 244 Kč, tzn. že práce 

zastupitele je tady hodnocena míň než práce třeba nějakého pomocného úředníka, 

protože určitě to nebude dělat vedoucí odboru, který bude kopírovat nějaké jako 

bude vyhledávat nějaký materiál, tak mi připadne ta částka 220 Kč versus 244 

jaksi nelogická. 
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RNDr. Rašková: Částku 220 Kč nám tady určuje ustanovení § 71 odst. 3 zákona 

č. 99 z roku 2017 Sb.  

 

Ing. arch. Fröml: A proč mají občani platit 244 Kč? 

 

RNDr. Rašková: To neurčuje zákon. Prosím, pojďme se vrátit k meritu věci, máme 

se vyjádřit, že pro rok 2018, paušální částka 220 Kč za hodinu. Je mně jasné, že 

jsou profese, kde vaše hodinové sazby jsou podstatně vyšší než 220 Kč, ale tohle 

zákon nezohledňuje, čili návrh je 220 Kč, pojďme, prosím, hlasovat. 

 

Hlasování: 

21:07:14 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Zdržel se       

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 26 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17262: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s t a n o v u j e 

na rok 2018 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Prostějova, který je 

podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou 

činnost, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou 
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ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada je poskytována v rozsahu doby potřebné k 

výkonu funkce v konkrétním případě. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu 

ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na 

svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města. 

 

 

K bodu  8. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena ZMP dle nařízení vlády č. 

318/2017 Sb., v platném znění 

21:07:37 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Dostáváme se k bodu 8 odměna za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva dle nařízení vlády číslo 318 z roku 2017 Sb. v 

platném znění. Návrh zákona stanovuje částky podstatně vyšší, my navrhujeme, jak 

jsme měli v předchozím období, částku snížit o 30 %. 

 

Ing. Navrátil: Nejsme ve střetu zájmů, když hlasujeme pro své odměny? 

 

RNDr. Rašková: Prosím, všichni jsme ve střetu zájmů, já jsem uvolněná, takže já 

ne, a vy všichni neuvolnění jste prostě ve střetu zájmů, bude poznamenáno, že 

všichni neuvolnění jsou ve střetu zájmů, ale neupírá vám to právo o této věci 

hlasovat. Pardon, nemůžu to za vás říct já, takže jeden po druhém, buďte tak 

hodní. Prosím, hlasujeme, má někdo k tomu, prosím, ještě jednou, jestli si 

uvědomujete, že žen vládní návrh snižujeme o 30 %, čili hlasujeme o těchto 

navržených částkách. 

 

Hlasování: 

21:09:16 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Zdržel se       

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Zdržel se       

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Zdržel se       

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             
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  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 23 (66%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (14%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17263: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s t a n o v u j e 

1) výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova 

dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, v částkách stanovených v uvedeném nařízení vlády pro členy 

zastupitelstva statutárního města, snížené o 30%, takto: 

- člen rady       6.638,-- Kč 

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady   3.319,-- Kč 

- člen výboru zastupitelstva, komise rady    2.766,-- Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí    1.660,-- Kč 

 

Měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva města se podle tohoto 

rozhodnutí poskytuje od 1. 1. 2018. V případě souběhu výkonu více funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna jako souhrn odměn. 

Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší 

odměnou schválenou zastupitelstvem města. V případě nastoupení náhradníka na 

uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne vzniku mandátu. V případě personální 

změny v obsazování jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 

(člena rady, předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, člena výboru 

zastupitelstva, člena komise rady nebo zvláštního orgánu) bude odměna v 

souvislosti s výkonem funkce náležet ode dne zvolení. 

 

2) v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích neuvolněnému členovi 

zastupitelstva, který je pověřený k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstoupí 

do manželství, zvýšení poskytované měsíční odměny o částku 600,-- Kč za den, a 

to podle počtu dnů, ve kterých v daném měsíci oddával, nejvýše však o částku 

2.000,-- Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím 

zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 

 

K bodu  9. Návrh odměn členům výborů a komise ZMP a předsedům a členům osadních 

výborů za rok 2017 

21:09:36 

Písemný materiál předložila: Pospíšil Jiří, Mgr. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Jak nám návrh odměn předsedové jednotlivých 

komisí předložili, tak vám je předkládáme ke schválení. 

 

P. Kapounek: Já bych jenom navázal na pana Navrátila, někteří z nás jsou ve 

střetu zájmů, ale kdo, je zjevné, takže se snad nemusíme také hlásit. 

 

Ing. Kousal: Já jsem chtěl říct, že i když jsem člen výboru tak vlastně jsem si 

odměnu nedával, tak nevím, jestli bych měl být ve střetu zájmů, ale já jsem 

dával finanční prostředky pro členy Kontrolního výboru, kteří nejsou členy 

zastupitelstva a tyto finanční prostředky jsem uděloval podle účasti a podle 

počtu kontrol a proto ty částky nejsou paušální, ale udělal jsem si s tím práci, 

kdo jak na kontrolním výboru pracoval, kdo se jak vyjadřoval, respektive kdo jak 

byl aktivní. 

 

RNDr. Rašková: Já bych si dovolila kolegu Kapounka jenom tak mírně upozornit, že 

jako člen výboru zastupitelstva nebo komise rady má odměnu pravidelně každý 

měsíc, čili on v těchto odměnách není. 
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P. Kapounek: Omlouvám se, přehlédl jsem, že to se nás netýká výjimečně. 

 

RNDr. Rašková: Tady se to možná týká některých členů zastupitelstva, kteří jsou 

členy osadních výborů. 

 

Ing. Filouš: Já mám dotaz, ten materiál nemám nastudovaný dopodrobna, zda i v 

tomto případě se moderuje ta vyhláškou stanovená maximální výše poskytování 

odměn o 30 %. 

 

RNDr. Rašková: Tady to vyhláškou není stanovené, to je rozhodnutí naše. To je 

jednorázová odměna jednou za rok, to není pravidelný příjem. Pokud nemá nikdo 

nic dalšího do diskuse, pojďme, prosím, hlasovat. 

 

Hlasování: 

21:11:42 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Nehlasoval      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 27 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17264: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 
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výplatu odměn členům výborů a komise Zastupitelstva města Prostějova a předsedům 

a členům osadních výborů za rok 2017 dle důvodové zprávy. 

 

 

Pozn. zapisovatelky: Primátorka pověřila řízením zasedání Ing. Fišera. 

 

 

K bodu 10. 1 Dotace 2017 - Střední škola, základní škola a mateřská škola 

JISTOTA, o.p.s. 

21:12:11 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo Fišer Zdeněk, Ing.: Máme před sebou dotace na stavební činnost, 

konkrétně první materiál 10.1 na střední školu, základní školu a mateřskou školu 

Jistota, která potřebuje na rekonstrukci nebo opravu střechy finanční 

prostředky. Je navržená výše 250.000 Kč z prostředků města a ostatní prostředky 

mají zajištěny z jiných zdrojů. Má někdo nějakou připomínku, nemá, dávám 

hlasovat. 

 

Hlasování: 

21:12:55 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 7 
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Schváleno usnesení č. 17265: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 250.000,-- Kč  

společnosti Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s., se 

sídlem Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov, IČ 253 42 924 na opravu střechy budovy 

Tetín 1; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

do 30. 12. 2017   a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2018; 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČ 002 88 659 a příjemcem Střední škola, základní škola a mateřská 

škola JISTOTA, o.p.s, IČ 253 42 924; 

 

c)  rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3124 5221  1 0600000000000 250 000 

 zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 

- Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 250 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

RNDr. Rašková: Pardon, prosím, přerušuji. Já jsem si neuvědomila, že když jsem 

ve správní radě Tetína, že bych měla asi hlásit střet zájmů. Takže, prosím, 

pojďme hlasovat znovu, ať může být učiněno zadost, že jsem tak učinila před 

hlasováním. Omlouvám se, já jsem si to opravdu neuvědomila. Omlouvám se za 

zdržení, ale v dobré víře, ať mají střechu obě dvě organizace. Takže prosím, já 

se hlásím do diskuse a hlásím možný střet zájmů, protože jsem členem správní 

rady střední školy, základní školy, mateřské školy Jistota. 

 

Ing. Fišer: Ještě někdo do diskuse? Další příspěvek nikdo nemá, čili dávám 

hlasovat o tomto materiálu. 

 

Hlasování: 

21:15:18 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Nehlasoval      

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             
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  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 27 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17266: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 250.000,-- Kč  

společnosti Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s., se 

sídlem Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov, IČ 253 42 924 na opravu střechy budovy 

Tetín 1; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

do 30. 12. 2017   a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2018; 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČ 002 88 659 a příjemcem Střední škola, základní škola a mateřská 

škola JISTOTA, o.p.s, IČ 253 42 924; 

 

c)  rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 3124 5221  1 0600000000000 250 000 

 zvýšení položky 5221 – neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 

- Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 250 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

K bodu 10. 2 Dotace 2017 - LIPKA, z. s. 

21:15:46 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo Fišer Zdeněk, Ing.: Je to totožný materiál, ale pro spolek Lipka, 

zapsanou společnost také ve výši 250.000 Kč a je to na stejnou střechu, jsou 

v jedné budově tyto dvě organizace. 

 

JUDr. Augustin: Jestli mohu nahlásit, jsem ve střetu zájmů, jsem členem spolku 

Lipka. 

 

Bc. Smetana: Chci též oznámit, že jsem ve střetu zájmů, protože jsem řadový člen 

neplacený výboru Lipky, ještě jednou opakuji, jsem ve střetu zájmů. 

 

Ing. Fišer: Pokud nemá nikdo další, dávám hlasovat o tomto materiálu. 
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Hlasování: 

21:16:36 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17267: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova ve výši 250.000,-- Kč spolku 

LIPKA, z. s., se sídlem Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov, IČ 440 53 991 na opravu 

střechy budovy Tetín 1; 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

do 30. 12. 2017 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2018; 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČ 002 88 659  a příjemcem LIPKA, z. s., se sídlem Tetín 1506/1,  

796 01 Prostějov, IČ 440 53 991; 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0060 4359 5222  1 0600000000000 250 000 
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 zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům -  LIPKA, z. s. 

- snižuje stav rezerv města 

Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

0070  8115  1 0700000000000 250 000 

Snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje 

 

 

Ing. Fišer: Já poprosím paní kolegyni Hemerkovou, protože to je její materiál, 

jestli by ho mohla přednést. 

(Pozn. zapisovatelky: Mgr. Hemerková převzala řízení dalšího jednání.) 

 

 

K bodu 10. 3 Dotace 2017 - oblast sportu 

21:17:49 

Písemný materiál předložila: Hemerková Ivana, Mgr. 

Úvodní slovo Mgr. Hemerková: Dotace 2017, oblast sportu, pan …… se obrátil na 

radu města s tím, že poslal žádost, aby mu byla uhrazena část na dopravu, 

protože jeho syn nemůže trénovat v Prostějově, musí dojíždět do Uničova, pan …… 

vyčíslil tuto částku na 53.484 Kč. Chtěla bych říci v souvislosti tady s touto 

žádostí, že jsme obdrželi na odbor školství 14 těchto žádostí, každá byla na 

jinou částku, ale tato přesahovala částku 50.000 Kč, proto ji předkládáme 

zastupitelstvu. Otevírám rozpravu. 

 

Ing. Kousal: Jestli můžu, já bych se jenom zeptal, když právě mně bylo divné, že 

to je jeden pan …… a že ostatní už nikam nejezdí, anebo jezdí a nechtějí žádnou 

náhradu, jestli to bylo tak, že třeba jich víc do Uničova, jeden si řekl o 50 

tisíc a druhý si řekl o 35, jestli třetí jezdí do Štemberka, tak nebo jestli 

jsou tam stejní a přitom každý chce jinak, nebo jak to vlastně s tím je. 

 

Mgr. Hemerková: Ano, ty částky byly i do stejného místa určení odlišné. 

 

Ing. arch. Fröml: To je ten nový materiál asi že, čili já jsem ho nečetl, 

materiál, který jsme dostali před tím a tam rada navrhuje 5.000 Kč. Já jsem se 

chystal těch 5.000 Kč podpořit, protože je to i taková úměrná částka. 

 

Mgr. Hemerková: Ta žádost, kterou jsme obdrželi je na 53 484,- Kč, materiál, 

který máte před sebou je, že rada doporučuje zastupitelstvu schválit částku 

5.000 Kč. 

 

Ing. arch. Fröml: Takže to podporuju a mám k tomu i odůvodnění. Já jsem se 

díval, co byly žádosti na dotaci, tak Dělnická tělovýchovná jednota, když 

žádala, tak když jsem tam vydělil počtem dětí, tak tam je 7000 na jedno dítě a 

je to na celý rok. Pan …… vlastně nejezdí celý rok, jezdí skutečně asi od těch 

prázdnin, je to tak úměrné. Když se podíváte na dotaci pro ten tenisový klub, 

tak tam to dělalo asi nějakých devět, 5 682,- Kč, čili pohybujeme se pořád ve 

stejných číslech. Řekl bych, že podobnou částkou přispíváme na jedno dítě i v 

jiných klubech. Nebudu tady jmenovat hokejisty, protože už to nechci dál 

rozehrávat. 

 

RNDr. Rašková: Já jsem jenom chtěla říct, že jsme v podstatě na radě, kde bylo 

těch žádostí víc, tak jsme dali jednotně všem 5000, ale protože tato částka byla 

na víc než 50, nemůže rada rozhodnout, proto je to tady. 

 

Ing. Navrátil: Jenom navrhuji stanovit nějaká jednotná pravidla pro příští 

přidělování, na štěstí žádné z mých tří dětí nehraje žádný náročný sport, takže 

nemusíme řešit nějaké žádosti o dotace, ale taky žádné nedostáváme a kroužky a 

skaut a ČSOP a všecko si platíme ze svého. Takže, jestli by nebylo 

spravedlivější to těm dětem dát prostě každému 5000, a dejte si to, do kterého 

kroužku chcete. 

 

Mgr. Švec: V podstatě něco podobného co Honza bych řekl. Pokud máme na jedno 

dítě 5.000 Kč, tak potom by to mohlo být jedno. Chtěl jsem se ještě zeptat, proč 
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ten chlapec, ten …… nemůže v Prostějově bruslit. Vy to tam nějak, specifikuje se 

to tam nějak? Vy tam říkáte, že nemůže v Prostějově bruslit, tak….. 

 

Mgr. Hemerková: Bruslit pochopitelně asi jednou týdně může, nicméně jeho 

kategorie nemá tady v klubu hokejovém prakticky uplatnění, tzn., že ti 

mládežníci a junioři se rozprchli po, řekněme, nechci říct vyloženě Olomouckém 

kraji, možná někteří jsou i v Brně, ale jsou na hostování v jiných klubech. 

 

Mgr. Švec: To znamená, že my mu přispíváme na dopravu na to hostování. To 

souvisí trošku s tím, co jsem říkal před tím. Oni samozřejmě kdyby reagovali 

včas, tak mohli hrát za Prostějov a dělat tady radost divákům. Je to rozhodnutí 

jejich rodičů a jejich, my to teď sanujeme. Já vím, že 5000 není žádná závratná 

suma, nicméně některým dětem dáváme na sport, na dojíždění a některými nedáváme, 

takže bych se přimlouval za to opravdu konečně na to …dotaci nějaký pořádek. 

Pokud budeme dávat dotaci za dítětem, tak tomu rozumím, víme, kolik máme dětí, 

víme, kolik jim můžeme dát dotací a ať si potom sportují, jak chtějí. Tady to se 

mi ale zdá hodně nesystémové. 

 

RNDr. Rašková: Já se znovu přihlásím k tomu, že bruslit na ledě je jedna věc a 

hrát hokejové soutěže je druhá věc. Jestliže nebyly nahlášené soutěže pro dorost 

a pro juniory, tak oni tady krásně můžou jezdit na ledě, ale soutěží se nemůžou 

zúčastnit. Pokud chtěli hrát soutěže, tak jsou v jiných oddílech, které je na 

ten rok k sobě přijali, ať je to Uničov, Olomouc, někteří jsou v Brně. Ti rodiče 

nás žádají, abychom jim dali na dopravu, protože nám dávají za vinu, že spolek 

Jestřábi, spolek skončil. 

 

Mgr. Švec: Tomu já rozumím, ale to opravdu není naše vina, protože to bylo 

jejich rozhodnutí a měli tu možnost, my jsme u toho jednání byli, kdo chtěl, 

přestoupil, a kdyby tam nebyl kapric od toho klubu a od těch rodičů samých, 

protože se tam pohádali na tom kasku, bylo to divoké, ti dorostenci prostě za 

žádnou cenu nechtěli přestoupit, i když byli upozorňováni, že LHK Jestřábi mají 

problémy a můžou o soutěže přijít a SK je nepřihlásí, pokud oni neslíbí, že k 

nim přestoupí. SK nemohlo přihlásit soutěže, když nemělo hráče. Nabídlo všem 

hráčům, že můžou přejít k nim třeba na hostování na rok, nebo přestoupit a že 

jim přihlásí soutěže. Toto bylo rozhodnutí těch lidí, že nechtěli, takže dávat 

to za vinu Vám, paní primátorko, nebo komukoliv z města je úplná hloupost. To, 

že sanujeme, je velikánský akt dobré vůle teda v tom případě. 

 

RNDr. Rašková: Myslím si, že to bylo přece jenom trošičku jinak. Přestupy musí 

povolit hokejový svaz. Pokud je některý z těch zúčastněných dlužníkem, tak svaz 

nepovolí žádné přestupy. Proto ta poslední dohoda, kterou jsme tady uzavírali 

někdy začátkem září byla o tom, že ten 1 250 000, jak se kdysi dohodlo, půjde na 

úhradu dluhu trenérům a vůči Finančnímu úřadu, protože v ten moment budou 

odblokovaní a budou mít možnost přestoupit do SK. Protože se tak nestalo, tak 

oni nemohli ani přejít. Ale nicméně, myslím si, že toto není otázkou dnešního 

dne, bavme se o tom, jestli jsme ochotni dát někomu 5000 nebo ne. 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Chtěla bych doplnit, že kdyby se těch 10 let neobcházela 

pravidla a zákony, tak LHK spolek nemohl fungovat a nemohlo to dopadnout, jak to 

dopadlo a nakonec nešlo o ty prostějovské děti, ale ony právě na to dojely. 

 

Mgr. Hemerková: Ještě někdo do rozpravy? Pokud to tak není, ukončuji rozpravu a 

prosím, hlasování. 

 

Hlasování: 

21:26:38 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         
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  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Nehlasoval      

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Proti           

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Zdržel se       

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Zdržel se       

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Nehlasoval      

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 22 (63%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 3 (9%)  Nehlasovalo: 2 (6%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17268: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova z prostředků fondu rezerv a 

rozvoje ve výši 5.000,-- Kč …… 

- na příspěvek pro syna …… z klubu LHK Jestřábi Prostějov na dopravu do 

hokejového klubu v Uničově 

- příjemce je oprávněn a zavazuje se dotaci použít v souladu se sjednaným účelem 

do 31. 12. 2017 a vyúčtování dotace odevzdat do 31. 1. 2018 

 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle vzoru v příloze) mezi statutárním městem 

Prostějovem, IČO 002 88 659 a ……. 

 

c) rozpočtové opatření, kterým se  

- zvyšuje rozpočet výdajů 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000020 003419 5493  1 0200000000000 5.000 

 (zvýšení položky 5493 – ……- příspěvek pro …… z klubu LHK Jestřábi Prostějov 

na dopravu do hokejového klubu v Uničově) 

- snižuje stav rezerv města 

 Kapitola ODPA Pol ZP UZ Organizace O hodnotu v Kč 

 0000000070  8115  1 0700000000000 5.000 

 (snížení položky 8115 – fond rezerv a rozvoje) 
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RNDr. Rašková: Dostáváme se k tomu 11, Ing. Fišer prosím. 

(Pozn. zapisovatelka: Primátorka pověřila řízením jednání Ing. Fišera.) 

 

 

K bodu 11. Veřejná finanční podpora – SKC (Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace) 

21:27:27 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo Ing. Fišer: V bodě 11 je návrh schválit spolku SKC Prostějov změnu 

termínu čerpání dotací, místo 30. 11. letošního roku do dokončení těch prací 31. 

5. příštího roku. Práva a povinnosti příjemce, tak to datum 31. 12. 2017 se 

nahrazuje datem 30. 6. 2018. Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, dávám hlasovat 

o tomto materiálu. 

 

Ing. Kousal s technickou poznámkou: Já tam jenom čtu, že jednou je tam datum 

31. 5. 2018 a pak 30. 5. 2018, teď nevím přesně. 

 

Ing. Fišer: To první datum je na provedení prací, kdy tam bude pracovat ta 

stavební firma, do kdy to má mít hotové a to druhé datum je práva a povinnosti 

příjemce vyúčtovat, vlastně založit ty doklady. 

 

Ing. Kousal: Ale to je 30. 6., já mluvím o datech 31. 5. a 30. 5., jaký je v tom 

rozdíl. Tam je napsáno, čl. 3, použití atd., nahrazuje 30. 11. datem 31. 5. a 

pak v textu je napsáno, že dne 10. 11. se výše uvedený žadatel obrátil na radu 

s prodloužením termínu realizace do 30. 5. 

 

Ing. Fišer: Už tu chybu vidím, čili je to chyba v důvodové zprávě a my 

schvalujeme to tučné, čili bude platit to, co schválíme. 

 

RNDr. Rašková: V důvodové zprávě si, prosím, opravte do 31. 5. 

 

Ing. Kousal: No tak já to čtu a mám rád tučné, takže jsem pro to 31. 5. 

 

RNDr. Rašková: Prosím má někdo ještě něco do diskuse? Pokud ne, pojďme hlasovat. 

(Pozn. zapisovatelky: Řízení zasedání převzala primátorka RNDr. Rašková.) 

 

Hlasování: 

21:29:38 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             
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  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17269: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města 

Prostějova  SKC Prostějov z. s., se sídlem ul. Kostelecká 4468/49, 79601 

Prostějov, IČ 155 27 395 na rekonstrukci zázemí velodromu – III. etapa, který 

mění  

- čl. III. Použití a účel příspěvku, odst. 2. takto: datum 30. 11. 2017 se 

nahrazuje datem 31. 5. 2018  

- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 5. takto: datum 31. 12. 2017 se 

nahrazuje datem 30. 6. 2018. 

 

 

K bodu 12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (Tělovýchovná jednota 

Sokol Čechovice, z. s.) 

21:30:08 

Písemný materiál předložila: Hemerková Ivana, Mgr. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Paní kolegyně Hemerková uvede. 

(Pozn. zapisovatelky: Řízením zasedání pověřila primátorka Mgr. Hemerkovou.) 

 

Mgr. Hemerková: Sokol Čechovice se na nás obrátil s žádostí o prodloužení 

termínu. Prodloužení zdůvodňovali tím, že dávají vyúčtování a vzhledem k tomu, 

že ještě mají fakturace, které by nemohli dokladovat, jak chtějí správně, tzn. 

hlavně energii, proto nás žádají, aby mohli prodloužit ten schválený termín do 

15. ledna 2018. Rozpravu prosím, nikdo se do rozpravy nepřihlásil, ukončuji 

rozpravu a prosím hlasování. 

 

Hlasování: 

21:30:42 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             
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  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 7 

 

Schváleno usnesení č. 17270: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

s c h v a l u j e 

dodatek č. 1 ke Smlouvě  o poskytnutí dotace (OŠKS/Hyb/23–17) Tělovýchovné 

jednotě Sokol Čechovice, z. s., Čechovická 270/55, 796 04 Prostějov, IČO 163 67 

855, který se týká prodloužení termínu vyúčtování do 15. 1. 2018 dle přílohy k 

písemnému materiálu. 

 

 

K bodu 12.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (SK Prostějov 1913, 

spolek) 

21:31:04 

Písemný materiál předložila: Hemerková Ivana, Mgr. 

Úvodní slovo Mgr. Hemerková: Tento materiál, který rada obdržela, doporučuje 

zastupitelstvu neschválit, protože zastupitelstvo schválilo částku 1 200 000 na 

pokrytí nájmu ledové plochy a dopravy, jak požadoval tento klub. Teď nás žádají, 

aby mohl být rozšířen o nákup hokejové výstroje, ale vzhledem k tomu, že v roce 

2017 jsme tuto částku nebo lépe řečeno, tento účel nikomu nepovolili, tak proto 

rada doporučuje zastupitelstvu, aby tak nebylo uděláno ani v tomto případě. 

 

Ing. arch. Fröml: Já bych se nejdřív zeptal paní Dr. Olašákové, ať to nemusím na 

každém zastupitelstvu říkat, nedávno jsem byl obviněn, že jsem ve střetu zájmů, 

moje vnoučata hrají hokej, jsem ve střetu zájmů, když nejsem členem SK? Abych se 

pořád nemusel….. já myslím, že nejsem. Ale pro jistotu se ptám, jestli by bylo 

možné odpovědět. 

 

JUDr. Olašáková: Já panu inženýru architektovi odpovím, protože to řeší přímo 

zákon takhle, že člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho 

podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce, mohl 

znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou 

nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je 

povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má 

danou záležitost projednávat. Je tam osoba blízká. 
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Ing. arch. Fröml: Takže vnoučata jsou osoba blízká, já jsem ve střetu zájmů. 

Dobře. 

 

JUDr. Olašáková: Ale hlasovat samozřejmě můžete. 

 

Ing. arch. Fröml: No a potom druhá věc, jestli bych mohl od začátku, co se týče 

té výjimky, že …. 

 

Mgr. Hemerková: Pane architekte, přihlaste se prosím do diskuse. Já bych dala 

přednost panu Mgr. Švecovi. 

 

Mgr. Švec: Přiznám se, že když tento oddíl převzal veškerou mládež od Jestřábů, 

tak jsem očekával, že dokonce bude žádat nějakou další dotaci a vyšší. Považoval 

bych to téměř za normální, protože začíná z ničeho, od Jestřábů nedostal nic 

kromě nějakých potrhaných trenýrek možná a všechno si to platí sám. Oni nakonec 

nežádali nic, ale teď jim zbyly nějaké peníze, které nestačili probruslit. 

Jestli tomu rozumím, tak žádají, jestli by si mohli koupit hokejky nebo chrániče 

nebo prostě nějakou výzbroj a upřímně řečeno, vůbec nechápu, v čem spatřuje rada 

problém. To, že je to výjimka pro letošní rok říkáte, tak taky ten oddíl je ve 

výjimečné situaci, je to oddíl nový, v podstatě do těch problémů se dostal až 

někdy během prázdnin, takže jestli po něm budete chtít vracet tu dotaci nebo 

něco takového, tak to už mi připadne skutečně, promiňte, jako kocourkov. Znovu 

říkám předpokládal jsem, že si požádají o zvýšení dotace, což nakonec neudělali 

a platí to ze svého a ufinancují to, ale tato jejich žádost, aby ten zbytek, co 

jim zůstává, co neprojezdili a neprobruslili, mohli si využít na výzbroj a 

výstroj. To mně připadne naprosto logické a normální a jsem rozhodně proti tomu 

jim to nepovolit. 

 

Mgr. Hemerková: Chvíli hovoříte o nekoncepčnosti, najednou to jakoby nevadilo. 

Nikomu v letošním roce, podotýkám, žádnému oddílu jsme na výstroj ani výzbroj v 

letošním roce nedávali. Ty důvody byly několikeré, vy jste řekli, nebo řekl 

jste, že přejali veškerou mládež. Není to pravda, mají přípravku, mladší a 

starší žáky. Ostatní týmy, které jsou daleko náročnější na provozní náklady, 

nemají. Je to tak, jak to je. Abychom řekli, že nám vrátí dotaci, ano tu, kterou 

neprojezdí a kterou neprobruslí a nebudou mít náklady na dopravu. Protože musíme 

si uvědomit jednu věc, že zatímco v těch větších kategoriích ty náklady na 

dopravu i ledovou plochu jsou daleko značnější, protože ty týmy jezdí velmi 

četně na nejrůznější utkání, tak přípravka těch utkání má minimálně, také 

projezdili pouze 25 000 do dnešního dne, podotýkám, prosím, neviděli jsme ještě 

faktury další, a je to z toho důvodu, že oni hrají pouze přátelská některá 

utkání a mladší a starší žáci jen hrají turnaje. To není soutěž, to je přátelské 

utkání. Z tohoto důvodu rada doporučuje zastupitelstvu neschválit tuto 

záležitost, tzn., poskytnutí výstroje z té části, která nebyla probruslena ani 

dopravně řešena. 

 

Ing. Matyášek: Já jsem rád, že tady hovoříme o koncepci nebo nekoncepci. Pro mě 

je docela zásadní koncepce ta, že umožníme těm dětem sportovat. Jestli je tu 

nějaká mimořádná žádost, víme, že ten klub existuje snad rok a půl nebo rok a 

pár měsíců. Podle mého názoru udělal obrovský kus práce tím, že se těm dětem 

začal věnovat zcela a koncepčně, úplně jinak, než se jim věnovali v LHK. Myslím, 

že ty informace o tom, jak to bylo, máme. Ty informace o tom, jak to je teď, 

jsou zcela jiné a myslím si, že bychom jako zastupitelstvo měli ten klub 

podpořit, i když paní kolegyně Ivana říká, že to vidí trošku jako nekoncepční. 

Ale v té nekoncepčnosti je krása. 

 

Mgr. Hemerková: Ano, pane zastupiteli, ale jenom bych chtěla připomenout, že i 

já jsem chodila na jednání Sportovní komise, a byl jste to především také Vy a 

já jsem s tím naprosto souhlasila, který jste řekl, že na výstroj a výzbroj, ať 

nikomu nedáváme, protože Váš oddíl by mohl chtít třeba plavky. My jsme s tím 

naprosto souhlasili a mám pocit, že se celá komise na tomto shodla. Řekli jsme, 

že není dobré dávat na výstroj, výzbroj a bavili jsme se o tom, plně saturujme, 
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aby měli všichni, kde cvičit, sportovat, tzn., nájemné a potom částečnou úhradu 

dopravy na nejrůznější utkání a turnaje a pochopitelně, že vznikají jednotlivým 

klubům velké náklady třeba na rozhodčí, tak tyhle saturovat, a domluvili jsme se 

přece, že na další aktivity je dobré, když nebudeme přistupovat k tomu, abychom 

je saturovali. Toť vše. 

 

Ing. Matyášek: Já bych na to odpověděl. Myslím si, že …. 

 

Mgr. Hemerková: Teď bych dala přednost Ing. arch. Frömlovi. 

 

Ing. arch. Fröml: Paní náměstkyně má možná nepřesné informace, já bych to 

upřesnil. SK Prostějov měl 90 členů, když o to žádal, momentálně tam hraje 200 

dětí a není pravda, že hraje tak málo kategorií. Kromě přípravky, kde je 45 

dětí, které přišly z toho LHK, hrají dva tisíce devítky pravidelnou krajskou 

soutěž, dva tisíce osmičky hrají pravidelnou soutěž. Jelikož jsou to ještě pořád 

malá děcka, tak s nimi jezdí rodiče, aby jim zavázali brusle atd. Tzn., že oni 

tam většinou jezdí auty, proto nevykazují tu dopravu, protože si to dělají na 

vlastní náklady. Pak jsou tady ti mladší žáci, kteří jsou zčásti z hráčů SK 

Prostějov a zčásti bývalí Jestřábi. Dokonce, když neměli vlastně hráče, tak 

vzali kategorii starších žáků, kde jsou ti žáci, tzn., že těch kategorií je 

daleko víc a že těch hráčů tam hraje víc, než bylo. Co se týče té částky, (Mgr. 

Hemerková: Pardon, ale pane architekte, přesně tohle jsem řekla, že mají 

přípravku, mladší a starší žáky.) a já doplňuji, že mají ještě dva tisíce 

devítky a dva tisíce osmičky, to jsou ještě ročníky, které už hrají pravidelnou 

soutěž, to není přípravka. Ti hrají pravidelnou soutěž, organizuje to kraj, a 

plus ještě mladší žáky a starší žáky. Tak jste dvě kategorie vlastně opomenula. 

Je těch kategorií o dvě více. Oni hrají v osmi kategoriích. To je jedna věc. 

Potom, co se týče těch peněz, já jsem tady říkal i před tím jsme se bavili, tam 

byla určitá nedůvěra k tomu, jak se zacházelo s penězi v LHK a tím pádem vznikl 

ten zvláštní režim, o kterém jsme se dohadovali, těch prodejů atd. Protože se 

tam vědělo, že se tam dělaly nějaké nepravosti s výzbrojí, tak se řeklo, že se 

jim na výzbroj nedá. To SK de facto nic takového neprovádělo špatného a podědilo 

to, aby to bylo spravedlivé, tak dostalo úplně stejné podmínky. Když se dělal 

led, tak dokonce přišli zaplatit 50 000 za led a domovní správa si to od nich 

vzala i když věděla, že se to bude proplácet přímo z města. Tehdy paní 

primátorka řekla, že to nevadí, že se to potom upraví někdy jindy. Já si myslím, 

že když teďka jim nějaké peníze zbyly, že neprobruslili, že by měli dostat 

dotaci, jak každý jiný klub. Tu výzbroj totiž dávají úplně těm nejmenším, kteří 

ještě neví, jestli hrát hokej budou nebo ne. Ti starší, ty dva tisíce osmičky, 

devítky atd., to si všechno tam kupují rodiče sami. Takže já si myslím, že 

nevím, proč by měli být trestáni za nepořádky v LHK ti, co hrají za SK, a 

myslím, že v příštím roce už by se to vůbec mělo udělat jak všem ostatním týmům, 

mají dostat dotaci a má být řečeno, na co ta dotace může být využita a už ne 

takové zvláštní převody, kterých jsme byli svědky. Proto já doporučuji, abychom 

jim povolili ty zbývající peníze utratit za tu výzbroj……(RNDr. Rašková: Prosím, 

čas.), která by byla vlastně ….. 

 

Mgr. Hemerková: Přesně to ale jsem řekla, postupujme stejně, v letošním roce, 

znovu opakuji, jsme žádnému klubu, vůbec o ledním hokeji se nebavme, žádnému 

klubu nedávali na výstroj ani výzbroj. 

 

Ing. Kousal: Já bych chtěl se připojit k Mgr. Švecovi, který velice pregnantně 

hodného názoru, který vyplývá z jeho profesorství na reálném gymnáziu, tak se k 

němu velice přikloňuji. Řekl to velice dobře a pregnantně. Je to nový klub, 

ušetřili peníze, mají smysl pro hospodárnost, takže bych byl pro, aby ty 

finanční prostředky dostali, tak jak o tom hovořil magistr Švec. 

 

Ing. Naiclerová, MBA: Chtěla bych se připojit k předřečníkům, jsem pro, aby 

získali možnost využít zbývající peníze na nákup výzbroje a výstroje. Chtěla 

bych doplnit pana Frömla, že ještě soutěžní kategorie je i ročník 2010, že SK má 

200 dětí, 200 prostějovských dětí a z toho 40 tam hostuje z LHK. Ti, co hostují 

z LHK jsou v podstatě s těmi rodiči, kteří za vámi třeba chodí, že dojíždí do 
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Uničova, oni nedojíždí, oni chodí do LHK. Myslím, že pokud se SK dokáže postarat 

o 200 dětí a dostávají přípravky, jak říkal pan Fröml zdarma k zapůjčení tu 

výstroj a výzbroj, která není levná, není to třeba jako plavky, myslím si, že je 

to několikanásobná částka, tak jsem pro, aby to, co zbylo, bylo odsouhlaseno, 

aby to bylo použito na nákup výzbroje a výstroje pro 200 prostějovských dětí. 

 

Ing. Matyášek: Já bych se tady chtěl ohradit vůči plavkám, protože skutečně to 

se mi zdá nedůstojné. My se tady bavíme o tom, že tak, jak říkal kolega Švec, že 

tady klub ušetří nějaké peníze, je v začátcích, a my ty děti skutečně nebudeme 

podporovat? Já tomu opravdu nerozumím, opravdu ne. 

 

Mgr. Švec: Paní náměstkyně, já jsem Vás chtěl poprosit, abyste ještě jednou 

zvážila to rozhodování, protože uvědomte si, jakým způsobem oni ty peníze 

ušetřili. Kdyby si na ty všechny zápasy, kam jezdí, brali autobusy, tak vy byste 

je normálně propláceli a vůbec byste o tom nepřemýšleli. Tím, že oni jezdí 

soukromými vozy, protože ty děti jsou malé a ti rodiče prostě obětují ten čas a 

benzin a vozí je auty, tak samozřejmě pak ty náklady na dopravu jsou minimální. 

Říkala jste nějakých 25.000 Kč, takže oni ušetří za tu dopravu tím, že to stojí 

ty rodiče peníze a já si teda myslím, že by za to mohli si koupit výstroj, aby 

se trošku zase těm rodičům jaksi ulevilo a vrátilo, řekněme, jako výjimečnou věc 

pro nový oddíl, který přece jenom nějakým způsobem vytrhl trn z paty 

mládežnickému hokeji a dělá to, nebo chce to dělat trošku jinak. Ještě jednou 

vás chci poprosit o zvážení této situace. 

 

Mgr. Hemerková: Já vám všem rozumím, oni to neušetřili, oni to neprojezdili. To 

jenom jako aby nám to bylo jasné, protože oni mají dnešní den, ještě není 

půlnoc, takže dnešní den, proježděnou ledovou plochu za 438.460 Kč. Vím, že ta 

četnost i té přípravky se tam zvýšila, aby projezdili, co nejvíce. Nemám s tím 

žádný problém, klidně. Vždycky v předchozích letech ještě na začátku sezóny 

jezdili jednou, dvakrát týdně, teď bruslí 4 x týdně, mně to nevadí, jenom ať 

bruslí, já bych jenom chtěla říci, že to neprobruslili. Protože prostě ta částka 

byla stanovená tak, jak stanovená byla. S tím nemám žádný problém, ale nerada 

bych a nechci vás vůbec tady v tomto ovlivňovat, ale nerada bych, abychom…. Pak 

ostatním budeme dávat také, když to už dáme na výstroj, výzbroj? Já si myslím, 

že ne, že jsme už nastavili letos pravidla, že nebudeme výstroj výzbroj dávat, 

ale záleží na vás. 

 

Ing. Kousal: Já bych chtěl ještě doplnit přece jenom kolegu Švece. On tady 

mluvil i o dopravě, paní náměstkyně, a mluvil zejména o tom, že nejezdili 

autobusy a vozili se auty, kde rodiče je vozili a nechtěli ani 5000 korun na to, 

aby někdo jezdil mercedesem a druhý jezdil trabantem s těma děckama. Ale měli 

bychom, tak jak říkal kolega Švec, tady myslet i na to, že ten klub je nutí 

určitým úsporným tendencím, což je dobře. Já si myslím, že bychom výjimečně jim 

to mohli dát, poněvadž opravdu ten klub začíná, samozřejmě zkontrolujme si tu 

výstroj a výzbroj, jestli to mají v pořádku, jestli to opravdu nebudou kupovat a 

pak někde rozprodávat a nebudou si půjčovat hokejky, když půjdou na led při 

střídání, ale byl bych zásadně pro, abychom tentokrát výjimečně k tomu novému 

vznikajícímu klubu v počátcích pomohli.  

 

Mgr. Hemerková: Já bych jen chtěla říci, že pak teda zastupitelstvo se musí 

rozhodnout, jakým způsobem postupovat. Budeme tak postupovat u všech? Nevybírají 

žádné, teď si nemůžu vzpomenout, žádné finanční prostředky od těchto dětí. Ať 

nevybírají, ale pak teda ostatní také ne a budeme jim to dokrývat? Tohle si 

prosím, ale řekněte, jestli to tak bude. Je to přípravka, přípravka vždycky je 

hodně dětí. Já bych byla ráda, aby té obrovské množství přípravky jim zůstalo 

ještě za 2 roky. A že tomu tak nebude, tak to mi věřte, protože vždycky to 

klesá, vždycky ten první rok těch dětí sportuje hodně, a pak už to lehce klesá. 

Ale pokud ano, tak ke všem stejně, tzn., nebudeme trvat na tom, aby vybírali 

příspěvky i ostatní? Pokud ano, tak to tak udělejme. 

 

RNDr. Rašková: Zdánlivě to bude úplně od věci. Moje známá má dvě holčičky, tančí 

v souboru, kostým každý stojí minimálně 3000, do roka jich mají několik, na 
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všechny soutěže je rodiče vozí. Mám další známou, plave, rodiče je na soutěže 

vozí. Pokud jsou ty děti malé, tak to ti rodiče dělají ne z toho důvodu, že by 

chtěli šetřit peníze spolku, ale z toho důvodu, že chtějí s těma svýma dětma být 

a užívat si třeba i to, že to dítě zvítězí. 

 

Ing. arch. Fröml: Já bych to ještě upřesnil znovu. Prosím vás, (Mgr. Hemerková: 

Je to třetí příspěvek.) ne to byla žádost o informaci, jestli jsem ve střetu 

zájmů, ten první. Jenom jsem to tady chtěl upřesnit. Nejedná se o žádnou výzbroj 

pro ta děcka, ti si to kupují sami, rodiče příspěvky platí, tady se jedná pouze, 

oni tam mají snad 100 děcek v té přípravce, z toho spousta jich přišla i z toho 

LHK a tehdy při tom náboru bylo těm rodičům těch nejmenších dětí, které nehrají 

žádné soutěže, které se teprve učí bruslit, slíbeno, že dostanou zapůjčenou 

výzbroj, protože se ještě neví, jestli budou hrát nebo ne. Když nebudou hrát, 

tak ji vrátí. A skutečně to …. jako motivační příspěvek a jedná se o tuhle 

výzbroj, čili nejedná se o normální sportovní výzbroj. Je to pro ty úplně 

nejmenší a oni to de facto platí z těch příspěvků těch starších dětí. Čili ty 

starší děti, co hrají, ty dva tisíce osmičky, devítky, desítky platí příspěvky a 

z toho, aby kupovali teďka výzbroj těm nejmenším. Takže mně to připadne, proč 

bychom jim neměli vyhovět. 

 

Mgr. Hemerková: Ano, já se znovu ptám, budeme ostatním v přípravce kupovat a 

dávat na rozjezd, jestli se bude jim to líbit nebo ne? Ing. Matyášek, je to 

třetí příspěvek. 

 

Ing. Matyáše: Já vím, že to je třetí příspěvek. Pokud vám tady vzniknou ročně 

dva kluby nebo tři kluby, určitě má smysl, protože to je to, co chceme. Nebo 

snad ne? Já si myslím, že to je to, co chceme, chceme, aby nám ty děti 

sportovaly. Kolik dětí se potuluje po ulici, určitě jsme toho svědky a chceme, 

abychom jim mohli dát ty příležitosti, které ty děti mohou dělat a kde by byly 

v těch klubech, kde by bylo o ně postaráno. Já si myslím, že to není vůbec nic 

proti ničemu. Pokud se jedná o takovou tu systémovou linku, jak to tady paní 

náměstkyně naznačuje, že bychom systémově kupovali výstroj, tak o tom skutečně 

by byla debata a tam jsem skutečně na pozoru. Ale toto je klub, který začal, 

který vytrhl velké části prostějovských dětí, které chtějí hrát hokej, trn z 

paty a myslím si, že ty podmínky bychom mohli ulehčit tady v tomto smyslu, jak o 

to žádají. No, a pokud se jedná o účast rodičů, samozřejmě i my vidíme, že nám 

rodiče vozí děti. My se snažíme a také to děláme, ty cesty hradit minimální 

částkou, ale hradíme to. Pokud rodiče třeba odmítnou příspěvek, takže je to 

skutečně jejich rozhodnutí a děkujeme jim za to, ale v pravidlech našeho klubu 

je, že veškeré cesty jsou hrazené. 

 

Mgr. Švec: Vím, že je to potřetí. (Mgr. Hemerková: Třeba příspěvek, porušujeme 

neustále jednací řád.) 20 vteřin, jestli můžu. Tomiga by vám to proúčtoval. 

Třeba přes chlapy, třeba přes Jestřábi s.r.o., ale proúčtoval a platili byste 

jako mourovatí. První poznámka. Druhá, říkáte, nedáme, nedáme, my už jsme jim tu 

dotaci dali, tzn., nám jde o to, jestli nám ji musí vrátit nebo nemusí a znovu a 

znovu musím prosit, nechte jim ty peníze, které mají, pomůže jim to na start. 

Určitě v příštím roce už se chovejme tak jako ke každému jinému. 

 

Mgr. Hemerková: V tom případě musíme vyhlásit, že všechny oddíly, které 

nevyčerpají dotaci podle určení, tak mají možnost přihlásit se ještě do 

zastupitelstva, pak budeme muset svolat mimořádné ještě zastupitelstvo, abychom 

jim to mohli takhle dát. Takže, jestli to takhle vážení chcete, já si myslím, že 

to není správné. Ing. Matyášek, počtvrté, ne.  

 

Ing. Matyášek: Tak to opravdu to není. Já si myslím, že tady máme žádost od 

jednoho klubu, který se přihlásil a pokud by o to žádaly další kluby, tak bychom 

o tom tady mluvili, jak o tom mluvíme tady u toho SK. Ale jinak takhle to 

opravdu není, je to demagogické, já myslím, pojďme se vrátit k věcné debatě o 

tom, co ten klub potřebuje, o co požádal. Myslím, že je možné jim tuto výjimku 

umožnit. 
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RNDr. Rašková: Já bych navrhovala, abychom se vyjádřili každý hlasováním.  

 

Mgr. Hemerková: Pokud se již do rozpravy nikdo nepřihlásil, zahajuji hlasování. 

 

Hlasování: 

21:53:52 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Pro             

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Proti           

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Proti           

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Proti           

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Pro             

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Proti           

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Proti           

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Proti           

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Zdržel se       

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Proti           

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Proti           

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Proti           

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Zdržel se       

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Proti           

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Pro             

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Proti           

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 15 (43%)  Proti: 11 (31%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 7 

 

Nebyl schválen návrh: 

Zastupitelstvo města Prostějova neschvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 

(OŠKS/Cás/132-17) o poskytnutí dotace SK Prostějov 1913, spolku, Západní 

79/21, IČO 053 20 038, který se týká rozšíření účelu: o nákup hokejové 

výstroje dle přílohy. 

 

Mgr. Hemerková: Návrh nebyl schválen.  

 

RNDr. Rašková: Paní doktorko Olašáková, návrh na neschválení dodatku, dodatek 

nebyl schválen, čili vyplývá z toho, že podle smlouvy vyúčtují dotaci a zbytek 

vrátí. 
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Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Paní primátorko, já se obávám, že ta 

interpretaci Vaše není přesná, protože my jsme neměli usnesení, které by 

schvalovalo dodatek, my jsme měli usnesení, které neschvaluje dodatek, a to 

nebylo schváleno. Toto usnesení nebylo schváleno, čili teď tady máme … 

 

RNDr. Rašková: Z důvodu procedurální jistoty, prosím, zastupitelstvo schvaluje 

dodatek a pojďme hlasovat ještě jednou. (Pozn. zapisovatelky: Rozprava z pléna 

mimo mikrofon.) Prosím vás z toho nic nevyplývá, zastupitelstvo schvaluje 

dodatek, hlasujeme. 

 

Hlasování: 

21:55:18 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Nehlasoval      

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Zdržel se       

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Proti           

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Proti           

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Proti           

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Proti           

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Proti           

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Proti           

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Proti           

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Nehlasoval      

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Nehlasoval      

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Zdržel se       

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Nehlasoval      

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Nehlasoval      

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Nehlasoval      

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Nehlasoval      

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Nehlasoval      

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Zdržel se       

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Proti           

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Proti           

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Proti           

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Nehlasoval      

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Zdržel se       

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Nehlasoval      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 4 (11%)  Proti: 10 (29%)  Zdrželo se: 4 (11%)  Nehlasovalo: 10 (29%) 

Omluveno: 7 

 

Nebyl schválen návrh: 

Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě 

(OŠKS/Cás/132-17) o poskytnutí dotace SK Prostějov 1913, spolku, Západní 

79/21, IČO 053 20 038, který se týká rozšíření účelu: o nákup hokejové 

výstroje dle přílohy. 

 

(Pozn. zapisovatelky: V průběhu hlasování rozprava v plénu mimo mikrofon.) 



Strana 111 z 176 

 

 

RNDr. Rašková: Co je, prosím vás za technickou? 

 

Ing. Matyášek: Paní primátorko, my tady držíme pořád linku toho, že ty návrhy 

usnesení by měly být písemně, takže já bych ho tam rád viděl a potom pojďme 

hlasovat o tom, co tam budeme vidět na té obrazovce. 

 

RNDr. Rašková: Prosím vás, 2 minuty přestávka, prosím, paní Krejčí, aby návrh, 

který tam byl, vrátila, Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje dodatek číslo 

1 ke smlouvě, a tak dál, o poskytnutí dotací, který se týká rozšíření účelu o 

nákup hokejové výstroje dle přílohy.  

 

(Pozn. zapisovatelky: Rozprava v plénu mimo mikrofon.) 

 

P. Kapounek: To je Vás protinávrh? Umožňuje jednací řád, abyste předkládala 

protinávrh až po schválení nebo neschválení návrhu samotného? 

 

RNDr. Rašková: Materiál 12.1 nebyl schválen, za pět minut je 22:00 hod., dnešním 

jednání končím. 

 

 

28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova pokračovalo dne 12. 12. 2017 od 

9:00 hod. 

 

Prezence 

9:07:33 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Přítomen        

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Neprezentován   

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Přítomen        

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Přítomen        

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Přítomen        

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Přítomen        

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Přítomen        

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Přítomen        

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Přítomen        

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Omluven         

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Přítomen        

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Přítomen        

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Přítomen        

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Neprezentován   

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Přítomen        

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Přítomen        

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Přítomen        

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Přítomen        

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Přítomen        

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Neprezentován   

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Přítomen        

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Neprezentován   

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Přítomen        

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         



Strana 112 z 176 

 

______________________________________________________________________ 

Celkem zastupitelů: 35 

Přítomno: 18  Neprezentováno: 4 

Omluveno: 13 

 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pokračujeme v jednání 28. zasedání Zastupitelstva města 

Prostějova, prosím, abyste se zaprezentovali. Viděla jsem paní Ing. Sokolovou, 

takže i tak přítomných je 18 v současné době, takže jednání může být zahájeno. 

Omlouvá se doktor Balák, paní Naiclerová přijde později, Ing. Šmíd přijde 

později a Ing. Sokolovou jsem tady viděla. Takže můžeme pokračovat v jednání. 

Včera jsme skončili u bodu 12.1 tím, že nebyl schválen. Ověřovatel prosím bude 

pan Ing. Navrátil, protože pan doktor Holík, který byl ověřovatelem včera, se 

dnes omlouvá. (Navrátil Jan, Ing.: Souhlasím.) Takže pokračujeme prosím v 

jednání. Včera jsme skončili tím, že jsme neschválili dodatek č. 1, 

neschválili jsme neschválení dodatku č. 1. 

 

Kapounek Petr: Já k tomu mám jednu zásadní technickou poznámku. Vy jste ten 

bod předložili takovým způsobem, že hlasování pro, ani proti nevede ke 

schválení dodatku. (Rašková Alena, RNDr.: 12.1.) Takže jsou dvě možnosti. Buď 

je to nějaká cílená manipulace, anebo jediná možnost, jak lze interpretovat 

výsledek hlasování je, že dodatek byl schválen. Není možné, když vy tady 

předložíte něco k hlasování a ať to odhlasujeme jakkoliv, pro nebo proti, tak 

výsledkem bude neuzavření dodatku. To je prostě nesmysl. 

 

Fröml František, Ing., arch.: Já si myslím, že to je úskalí právě té 

negativní, že někdo něco neschvaluje. Když bylo potřeba, tak bývalý pan 

primátor Pišťák nás nechal schválit, jestli si zastupitelstvo nechá pravomoc 

na Manthellan. Vždy se hrálo na to, schválně se negativně položila otázka, aby 

to prošlo. Čili takové věci se dělat nemají a podle mě to má být skutečně 

natolik jednoznačné, a ne že záporným hlasováním dosáhne předkladatel toho, co 

chtěl dosáhnout. Já si myslím, že by … 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já si do toho dovolím vstoupit, rada navrhuje návrh 

usnesení, že zastupitelstvo neschvaluje. Myslím si, že rada má na to nárok. 

Včera jsem navrhovala, protože nebylo přijato žádné usnesení, tím pádem, ne, 

že nebylo schváleno. Nebylo přijato žádné usnesení. Navrhovala jsem druhou 

variantu, ať zastupitelstvo schvaluje dodatek. Vy jste mi řekli, že ne. Myslím 

si, že si ještě celkem pamatuji, i když mám horečku. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing. s technickou poznámkou: Mám pocit, že včera bylo 

přijato usnesení zastupitelstva o tom, že neschvaluje to, co navrhla rada. 

Potom tam …(Rašková Alena, RNDr.: Nebylo, muselo by být, není pravda. Nebylo 

přijato žádné usnesení. Není usnesení. Už jsme to tak dělali několikrát, pokud 

si vzpomenete. Není usnesení, dělali jsme to tak několikrát a hlasuje se vždy 

jakoby ten protinávrh, aby bylo nějaké usnesení. Dělali jsme to tak už 

několikrát.) No, jenomže ten problém je paní primátorko v tom, že ten 

protinávrh byl podaný až po ukončení hlasování. Takže co teď s tím budeme 

dělat? To se ptám. 

 

Kapounek Petr s technickou poznámkou: Jednak tedy pan Matyášek k tomu měl 

nějakou otázku, co tedy budeme dělat. Mě by to zajímalo také, prostě procesně. 

(Rašková Alena, RNDr.: Toto není technická, takže řekněte technický návrh.) 

Chci mluvit k procesní stránce věci. Protinávrh se podává před projednáním 

návrhu a musí být projednán jako první. Čili nerozumím tomu, proč vy jste 

rovnou nenavrhli, aby se hlasovalo o schválení dodatku. Protože potom, pokud 

by byl schválen, uzavřel by se. Nebyl by schválen, neuzavře se. A vy jste 

předložili takové hlasování, že ať už je výsledek jakýkoliv, tak se dodatek 

neuzavře. 
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Rašková Alena, RNDr.: Rada má právo předložit, že zastupitelstvo schvaluje 

nebo neschvaluje. V majetkových otázkách jsme rovněž několikrát předložili, že 

zastupitelstvo neschvaluje prodej nebo koupi. To vám nevadilo. Tady najednou 

je to špatně. Prostě pokud jste chtěli, to nebyl pozměňovací návrh. Já jsem 

říkala, hlasujme tedy jiné znění, vy jste mi řekli, že ne. Velice jste se tady 

začali všichni rozčilovat, že to tedy ne a jak můžu tedy dávat něco jiného, 

než jsem dala předtím. (Kapounek Petr: Ale pochopitelně …) Neskákejte mi do 

řeči, já vám taky neskáču do řeči. Pokud budete chtít, aby se hlasovalo o 

jiném usnesení, máte právo ho dnes navrhnout. 

 

Švec František, Mgr.: Já si myslím, že to je trochu nedorozumění, protože vy 

když u majetkových věcí dáte, nedoporučuje, tak říkáte, teď hlasujeme pro a to 

znamená, že nedoporučujeme. A včera jste řekli, nedoporučujeme schválit, a my 

jsme hlasovali proti. (Rašková Alena, RNDr.: No, a ..) No tak nedoporučujeme 

nebylo odhlasováno. Z logiky věci... 

 

Rašková Alena, RNDr.: Prosím paní doktorku Olašákovou, kdyby zkusila vysvětlit 

to, co se mi asi nedaří, nebylo přijato usnesení pánové. Prosím paní doktorku 

Olašákovou. Nemáme usnesení. 

 

JUDr. Olašáková: Tady je ta debata opravdu zbytečná. O této věci už máme dávno 

jasno a dávno Ministerstvo vnitra se k tomu vyjádřilo a není o tom pochyb. 

Usnesení je přijato tehdy, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina členů 

zastupitelstva. V tomto případě nadpoloviční většina všech členů 

zastupitelstva nehlasovala. Usnesení bylo formulováno negativně, ale bylo to 

proto, že když žadatel požádá o nějakou záležitost, o schválení něčeho, co 

náleží do pravomocí zastupitelstva, tak o tom musí rozhodnout jedině 

zastupitelstvo. Žádný jiný orgán o tom nerozhodne. Čili když rada navrhuje, 

aby se to neschválilo, tak musí se to usnesení schválit, aby bylo zřejmé, že 

nebylo schváleno. Že se na tu žádost toho žadatele nějakým způsobem ze strany 

města nebude reagovat. Kdyby se navrhl protinávrh, tzn., že se dodatek 

schvaluje a vy jste to nadpoloviční většinou schválili, tak bude přijato 

usnesení. V tomto stavu je to momentálně tak, že k danému bodu nebylo přijato 

žádné usnesení a zastupitelstvo jinak, než usnesením, nemůže rozhodovat. Tak 

to je a je zbytečné o tom polemizovat. Protože to je věc jasná už x let. Na 

tom nic nezměníme. To už jsme opravdu řešili před 15, 20 lety. Na tom není nic 

nového. 

 

Kapounek Petr s technickou poznámkou: Já bych chtěl pouze v návaznosti na to, 

co paní Olašáková říkala. Teď se bavím skutečně o technické věci. V tom 

usnesení není napsáno rada města nedoporučuje schválit usnesení zastupitelstvo 

města schvaluje dodatek. Potom by to bylo stejné, jako v těch majetkoprávních 

věcech. To usnesení je postaveno tak, že zastupitelstvo města má rozhodnout o 

neschválení. Zastupitelstvo města odmítlo neschválení. Tudíž rozhodlo. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Nerozhodlo. Usnesení musí být tak, že zastupitelstvo buď 

schvaluje nebo neschvaluje. To, že to rada doporučuje, o čemkoliv, ale tam 

musí být usnesení zastupitelstva. Ne usnesení rady. Prosím paní doktorku 

Olašákovou ještě jednou. Pokud není přijato usnesení, platí to, co bylo ve 

smlouvě. 

 

JUDr. Olašáková: Pokud nebylo přijato usnesení, tak zastupitelstvo nevyjádřilo 

svou vůli. A v tomto případě, jestliže smlouvu schválilo zastupitelstvo, tak 

nemůže ji dodatkem změnit žádný jiný orgán města, než zastupitelstvo. 

Zastupitelstvo rozhoduje usnesením a usnesení může být přijato pouze 

nadpoloviční většinou všech hlasů. Já myslím, že můžete o tom polemizovat, ale 

na té skutečnosti se nic nezmění. To tak zkrátka je. 
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Rašková Alena, RNDr.: Já bych poprosila paní doktorku Olašákovou, kdyby řekla 

ještě jednou tu větu, že zastupitelstvo rozhoduje svým usnesením. Usnesení 

nebylo přijato. 

 

JUDr. Olašáková: To znamená, že ta smlouva nebude nějakým způsobem měněna. 

Takže platí to, co jste schválili svým usnesením, když jste schvalovali tu 

smlouvu o dotaci. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pan Kapounek má asi lepší výklad, než právnička. 

 

Kapounek Petr: Ne, já tomu výkladu rozumím až moc dobře. A já touto formou 

vznáším protest proti hrubé manipulaci se zastupitelstvem, které jste se 

dopustili tím, že jste ten návrh předložili takovým způsobem, že ať je o něm 

hlasováno jakkoliv, vždy vede k výsledku, který jste chtěli. Je to hrubá 

manipulace. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já se tedy, pane Kapounku, ohrazuji proti hrubé 

manipulaci. Rada vám tady předložila materiál, kde je nějaké usnesení. 

Usnesení buď může být, nebo není schváleno. Včera jsem vám navrhovala, že 

můžeme modifikovat usnesení, nechtěli jste. Bránili jste se tomu minimálně, 

pořád jste na mě dělali technickou a bránili jste se tomu. Pusťte si závěrečné 

jednání včerejšího zastupitelstva. 

 

Fröml František, Ing., arch. s technickou poznámkou: Já už jsem to tady říkal 

na začátku. Už se to tady jednou stalo s panem primátorem, jednalo se …, o co 

se jednalo, kdy jsme se měli odvolávat k tomu, že se podá odvolání na 

Manthellan. Hlasovalo se tady o tom, neprošlo to hlasováním, že to bude dělat 

zastupitelstvo a tím pádem to dělala rada. Čili ... 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pane architekte, nezlobte se, ale toto není technická. A 

nám tady právnička vysvětlila, že jediné, co rozhoduje, je usnesení 

zastupitelstva. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán ve městě. Rozhoduje svým 

usnesením. Pokud není usnesení přijato, ať v kladné či v záporné podobě, pokud 

není usnesení, tak není rozhodnutí zastupitelstva. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing. s technickou poznámkou: V tom stavu, ve kterém je ten 

případ teď, do kterého se dostal asi trochu nešťastnou formulací návrhu 

usnesení, není rozhodnuto o žádosti spolku, tzn., že jeho žádost není 

vyřešena. Já se znovu ptám, co s tím budeme dělat, protože asi k tomu nebudeme 

svolávat mimořádné zastupitelstvo. Že ano. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Paní doktorko, můžete znova říct, kdo rozhoduje, jak 

rozhoduje. Co budeme tedy dělat.   

 

JUDr. Olašáková: Paní primátorko, já jsem k tomu chtěla jen říct, že už před 

časem, kdysi dávno bylo doporučeno, aby některá usnesení byla formulována 

negativně, pokud k tomu je nějaký důvod. Tzn., pokud tady existuje nějaká 

žádost a město má svým rozhodováním učinit nějaké právní jednání. V tomto 

případě může právní jednání za město učinit pouze zastupitelstvo, protože ta 

smlouva původní byla schválena usnesením zastupitelstva. Čili pokud 

zastupitelstvo nerozhodne, nepřijme tedy usnesení nadpoloviční většinou, tak 

žádný jiný orgán nemůže tady o této žádosti rozhodnout. To není případ, kdy to 

je třeba věc, která zastupitelstvu není vyhrazena. Toto je záležitost, která 

je zastupitelstvu vyhrazena přímo zákonem o obcích a jedině zastupitelstvo 

svým usnesením o tom rozhodne. Čili aby město učinilo to právní jednání, musí 

zastupitelstvo k tomu přijmout usnesení ať už kladné nebo záporné. Ale nikdo 

jiný za to město to usnesení, respektive to právní jednání nemůže přijmout. 

Proto to tak je. 
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Rašková Alena, RNDr.: Pokud nebude přijato usnesení, tak platí co? 

 

JUDr. Olašáková: Pokud nebude přijato usnesení, tak platí ta původní smlouva 

ve znění tak, jak byla uzavřena, tzn. výše dotace a účel, který byl sjednán 

tou smlouvou. 

 

Kapounek Petr s technickou poznámkou: Paní primátorko, já si Vás pouze dovolím 

upozornit, že jestliže ta věc je v kompetenci zastupitelstva, vy jste ji měli 

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu, nicméně vy jste tak neučinili. Vy jste 

předložili zastupitelstvu k rozhodnutí pouze dílčí variantu a nyní tím 

neschválením té dílčí varianty ta věc není vyřízena a žádná možnost, která by 

schvalovala ten dodatek, nebyla vůbec na programu jednání. Vy jste 

nepředložili zastupitelstvu možnost schválit ten dodatek. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pane Kapounku, máte před sebou materiál, materiál byl 

odhlasován. V materiálu bylo, zastupitelstvo neschvaluje, mohli jste se bránit 

před tím, nepadl žádný protinávrh, nepadl. V okamžiku, kdy jsme to 

odhlasovali, tak jsem říkala, není přijato usnesení, pojďme hlasovat o znění, 

zastupitelstvo schvaluje. A nebylo to schváleno. Začali jste všichni zvedat 

technické a nebylo to schváleno. Tak nevím, proč teď ještě něco chcete. Platí 

původní smlouva. Pojďme k bodu 13. Tady se budeme bavit do nekonečna o čem?  

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing. s technickou poznámkou: Měli bychom se bavit o tom, 

jak to budeme řešit, protože tady máme nevyřízenou žádost. 

 

Rašková Alena, RNDr.: No tak je nevyřízená žádost. Platí původní smlouva s 

podmínkami, tak jak byla. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Neplatí. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Platí. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Ta žádost je nevyřízená. Ta žádost je nevyřízená. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Žádost je nevyřízená, platí smlouva s původními 

podmínkami. Prosím paní právničku, aby se k tomu vyjádřila. 

 

JUDr. Olašáková: To je konstatování skutečného stavu. Pokud nebudete třeba 

revokovat nebo nerozhodnete, že se k té věci vrátíte a budete o ní hlasovat 

znova, tak je ten bod ukončen hlasováním a na to není co říct. Žádost je 

opravdu nevyřízená, ale je to vaše věc, protože vy jste ji nevyřídili, protože 

jste nepřijali usnesení. Co na to mám ještě říct? Na to nejde nic jiného říct. 

Buď se k tomu vrátíte tím, že řeknete, odhlasujete, že se chcete k tomu bodu 

vrátit, protože nebylo přijato žádné usnesení a budete hlasovat znovu. Ať už o 

tom negativním, abyste dali vazbu, že nechcete ten dodatek uzavřít nebo o tom 

pozitivním a pak bude dodatek uzavřený. Jinak to napravit asi podle mě nejde. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já bych si dovolila tentokrát dát slovo Ing. Navrátilovi 

a těm, co se hlásí. Protože pan Kapounek má technickou asi popáté a myslím, že 

ti ostatní se také chtějí dostat k řeči. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Hledám marně logiku, paní Olašáková to řekla dobře. Buď 

hlasujme teď opačně, nebo teda hlasujme opačně až na konci třeba 

zastupitelstva, ale prostě teď pojďme dál. 

 

Augustin Josef, JUDr.: Je nutno nejprve si říci, co je stránka hmotně právní 

neboli obsahová, co je stránka formálně procesní. Hmotně právní stránka, už 

tady vysvětlovala paní doktorka Olašáková i paní primátorka, smlouva je 

platná. V té smlouvě jsou dva účely, to je led a doprava. Ta platí, i dnes a 
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pokud dnes se k tomuto bodu nějak nerozhodneme, tak bude ta smlouva platit i 

zítra a nadále, ad 1. Ad 2, podali si hokejisté žádost, na to mají právo, to 

je stránka procesní. Jak už říkala paní primátorka, o té stránce procesní je 

povinno rozhodovat zastupitelstvo. Zastupitelstvo včera rozhodovalo o 

materiálu 12.1, který máme na stole. Pro schválení toho usnesení, že 

neschvalujeme rozšíření účelu pro výzbroj, výstroj bylo 15 zastupitelů, 11 se 

zdrželo, 2 byli proti. Fajn. Potom paní primátorka řekla, pojďme hlasovat o 

dodatku. Ten dodatek, pokud ho máte před sebou, v tom dodatku, římská jedna, 

arabská jedna, se hovoří, je účelově vázána dotace na pronájem ledové plochy, 

na dopravu, na hokejová utkání a na nákup hokejové výzbroje. Paní primátorka 

řekla, pojďme hlasovat, že ten dodatek schválíme. Tím by byla žádost hokejistů 

vyřízena kladně. Pro byli 4 lidé a další hlasování by měla paní Krejčí. To 

znamená, ani ten vstřícný krok paní primátorky, pojďme hlasovat o rozšíření 

účelu, nebyl přijat. Dostali jsme se do procesní pasti. Takže v této chvíli, 

pokud neodhlasujeme nic, platí smlouva. Pokud budeme hlasovat o tom, že se 

neschvaluje, bude hlasováno. Pokud se to neschválí, tak věřím tomu, že paní 

primátorka znovu doporučí, abychom hlasovali o tom dodatku. Vše ostatní je 

mlácení prázdné slámy, času a zbytečné. Určitě mě nebudete podezírat z toho, 

že bych nepřál hokejistům, protože nemám důvod. Tudíž pojďme hlasovat, 

jakékoliv vyjádření, jakékoli technické připomínky jsou zbytečné. Na závěr. 

Odčleňme hmotně právní stránku máme před sebou a procesní stránku, musíme 

hlasovat. Když nebudeme, platí smlouva. Přes to jede vlak. Vše ostatní je 

zábava pro naše občany přes kamery. 

 

Fröml František, Ing., arch.: Nemám připomínku k tomu, co řekl pan doktor, 

řekl to přesně. A co se týče toho hlasování o dodatku, já jsem měl dojem, že 

jsme to hlasování ani nepovažovali za hlasování, že bylo trochu zmatečné. 

Možná byla chyba, že nebylo napsáno usnesení o dodatku, ale … (Rašková Alena, 

RNDr.: Ale bylo. Bylo tam přesně, že schvaluje dodatek. Bylo to na tabuli.) 

bylo to narychlo, končilo zastupitelstvo, bylo to za 5 vteřin. Bylo to tak 

upečené divně, já doporučuji, jestli se k tomu můžeme vrátit příští 

zastupitelstvo. Ptám se, když je už nový rok, jsme schopni zpětně? (Rašková 

Alena, RNDr.: To nejde.) Teď už vím, protože někteří lidé jsou natolik 

zaujatí, že nemá cenu hlasovat, protože ten výsledek je dopředu jasný. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já vám mohu říct, že dnes už hlasovat nebudu. Včera jsem 

navrhla vstřícný krok, ať hlasujeme, že schvalujeme usnesení a vy jste 

nechtěli. Vy jste měli technickou a nechtěli jste. Bylo to napsané na tabuli. 

Jediná změna byla, že místo neschvaluje, tam bylo slovíčko schvaluje, že 

schvalujeme dodatek. (Fröml František, Ing., arch.: My jsme nevěděli přesně, o 

čem to je. Čili to chtělo normálně vysvětlit.) Já už to končím. Prosím vás, 

nezlobte se, včera bylo hlasováno o neschvalujeme, nebylo přijato usnesení. O 

schvalujeme, nebylo přijato usnesení. Pane Kapounku, tak, jak to děláte teď, 

tak jste to dělal včera, když jsem řekla, ať hlasujeme o schvalujeme dodatek. 

No prosím, vysvětlete. Já bych byla ráda, kdybychom dnes skončili. Pane 

inženýre, prosím. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Já mám dotaz na paní doktorku Olašákovou. Kterým 

úkonem končí projednávání bodu programu zastupitelstva. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Schválením či neschválením usnesení. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Takže bod projednávání neschválení dodatku žádosti 

spolku SK 1913 skončil neschválením toho usnesení, které navrhla rada. Já jsem 

nezaznamenal, že by byl podaný návrh na změnu programu, rozšíření programu, 

takže pro mě to hlasování, o kterém mluvíte, paní primátorko, bylo zmatečné. 

(Rašková Alena, RNDr.: To mě velice mrzí.) Protože bod projednávání této 

záležitosti byl ukončen hlasováním. Potom tady byl nějaký další návrh, objevil 

se tady na tabuli, ale já jsem nevěděl k jakému bodu, kdo to navrhuje, jestli 
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je tam rozšíření programu, protože projednávání toho bodu bylo ukončeno a tady 

se zřejmě jednalo o nějaký jiný bod, s nějakým jiným usnesením. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pane inženýre, jste opravdu velmi vzdělaný a myslím si, 

že jste mimořádně chytrý chlap. Tohle na mě nezkoušejte. Pokud nemá nikdo nic, 

tak jak říkal .., pan Kapounek technická. Doufám, že je to technická, jinak 

vás vypnu. 

 

Kapounek Petr s technickou poznámkou: Ano. Paní primátorko, já vám ještě 

jednou vysvětlím, v čem je ten problém. 

 

Rašková Alena, RNDr.: V tom, že jste nechtěli hlasovat. 

 

Kapounek Petr: V tom, že nemůžeme hlasovat. 

 

Rašková Alena, RNDr.: V tom, že jste nechtěli hlasovat. 

 

Kapounek Petr: Máme jednací řád, a není možné protinávrh hlasovat po 

projednávání toho návrhu. To nejde. Ano, nyní jsme se ocitli v procesní pasti, 

ale v procesní pasti jsme se dostali vinou předkladatele tohoto návrhu, který 

byl předložen, jak už jsem říkal, manipulativně. Protože vy jste měli 

předložit k zastupitelstvu ten dodatek, rozhodnutí. A vy jste pak … 

 

Rašková Alena, RNDr.: Končím projednávání tohoto bodu, jdeme k bodu 13. 

 

 

K bodu 13. Revokace části usnesení č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 - Dodatky ke 

zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

9:31:19 

Písemný materiál předložila: Hemerková Ivana, Mgr. 

Úvodní slovo Mgr. Hemerková: Předkládáme zastupitelstvu dvě části revokace. Na 

předchozím jednání zastupitelstva jsme schvalovali dodatky ke zřizovacím 

listinám 18 příspěvkových organizací, pak tam byly v úplném znění. A 

administrativní chybou, za což se omlouváme, došlo k tomu, že u MŠ Kolárova 

se nepromítlo, že se revokovalo, tzn., byl tam dodatek č. 3, správně je 2, 

takže to, co máte zažlucené, se nahrazuje. A u městské knihovny, říkám to 

dobře? Ne, divadlo. Došlo tam k tomu, že se tam chybně načetlo, že ředitel 

byl jmenován konkurzním řízením, což je ze školského zákona. Takže je to 

chybně, tímto se to napravuje. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Má prosím někdo něco do diskuse? Pokud ne, pojďme 

hlasovat tak, jak je tady navrženo.  

 

Hlasování: 

9:32:53 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         
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  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Omluven         

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Nehlasoval      

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 18 (51%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 16 

 

Schváleno usnesení č. 17271: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

I. r e v o k u j e  

- část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 

týkající se schválení Dodatku č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, 

PSČ 796 01, Kollárova 4, IČO 479 22 494  

- část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 

týkající se schválení Dodatku č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 

01, Skálovo nám. 6, IČO 670 08 976  

- část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 

týkající se vydání úplného znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, 

PSČ 796 01, Kollárova 4, IČO 479 22 494 

- část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 

týkající se vydání úplného znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 

01, Skálovo nám. 6, IČO 670 08 976 

- část usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 17233 ze dne 30. 10. 2017 

týkající se vydání úplného znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 

796 01, Vojáčkovo nám. 1, IČO 004 02 362 

 

II. s c h v a l u j e 

- Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, 

Kollárova 4, IČO 479 22 494 podle předloženého návrhu 

- Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna 

Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 

6, IČO 670 08 976 podle předloženého návrhu 

 

III. v y d á v á 
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- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Prostějov, Kollárova ul. 4, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Kollárova 4, 

IČO 479 22 494 podle předloženého návrhu 

- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna 

Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Skálovo nám. 

6, IČO 670 08 976 podle předloženého návrhu 

- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské divadlo v 

Prostějově, příspěvková organizace, se sídlem Prostějov, PSČ 796 01, Vojáčkovo 

nám. 1, IČO 004 02 362 podle předloženého návrhu. 

 

 

RNDr. Rašková: Paní Sokolová je přítomna a nemůže hlasovat. 

 

 

K bodu 13.1 Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Jeslí sídliště Svobody v Prostějově 

9:33:41 

Písemný materiál předložil: Smetana Pavel, Bc. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Prosím pana Bc. Smetanu pokud k tomu něco 

chce dodat. 

 

Smetana Pavel, Bc.: Předkládáme vám návrh dodatku ke schválení, kdy se 

upravuje zřizovací listina dle platné legislativy, jsou tam nějaké další 

drobné úpravy, které jsou v důvodové zprávě, takže předkládám vám to k 

odsouhlasení. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Pokud se nepletu, možná jsem si toho někde 

nevšiml, ten materiál je předkládaný na stůl, není v elektronické podobě? Je 

mailem zaslaný. Děkuji. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pokud není jiný příspěvek do diskuse, pojďme prosím 

hlasovat. 

 

Hlasování: 

9:34:39 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Omluven         

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         
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  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 19 (54%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 15 

 

Schváleno usnesení č. 17272: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

I. s c h v a l u j e 

Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové 

organizace, se sídlem sídliště Svobody 3577/78, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 479 

20 360, dle předloženého návrhu; 

 

II. v y d á v á 

Úplné znění Zřizovací listiny Jeslí sídliště Svobody v Prostějově, příspěvkové 

organizace, se sídlem sídliště Svobody 3577/78, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 479 

20 360, dle předloženého návrhu. 

 

 

K bodu 14. Pojmenování nové ulice v k. ú. Prostějov 

9:35:01 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Pojmenování nové ulice je to na návrh Sokolů. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Je mi velkou ctí hlasovat pro tento návrh, pojmenování 

ulice po doktoru Plajnerovi, který byl významným skautským a junáckým 

vedoucím. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pokud se nikdo další nehlásí do diskuse, pojďme prosím 

hlasovat a děkuji za doplnění. 

 

Hlasování: 

9:35:30 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Omluven         

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             
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  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 20 (57%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 15 

 

Schváleno usnesení č. 17273: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 

název ulice pro nově vznikající komunikaci takto: 

Dr. Plajnera – (kód UVP 484) pro ulici v k.ú. Prostějov. 

 

 

K bodu 15. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného 

zastupitele 

9:35:56 

Písemný materiál předložil: Fišer Zdeněk, Ing. 

Úvodní slovo: Rašková Alena, RNDr. 

 

Fröml František, Ing., arch.: Takže územní plán určitě potřebuje revizi, je 

tam spousta chyb. Já jsem s těmi věcmi chodil za panem Ing. Fišerem dva 

roky. Dva roky jsem poukazoval, absolutně se nic nedělo. Usiloval jsem o to, 

aby se udělal nějaký seminář, abychom si o tom územním plánu mohli 

povykládat. Aby skutečně ty věci, které jsem mu říkal, abych mohl říct někde 

jinde. Absolutně všechno bylo blokované. Nejvíc mě pobouřilo, když jsem 

ukázal na jeden z nedostatků, bylo to vlastně opakování toho špatného 

urbanismu, co je tam před novou nemocnicí, kdy kvůli Pozemstavu se přehodily 

komunikace a udělaly se tak nevýhodné orientace k světovým stranám, že 

vlastně městské pozemky měly, řekl bych poškozené pozemky a tehdy se 

počítalo, že se budou prodávat za 2500,-/m2. Nakonec se to prodávalo za 

vyvolávací cenu 1090,-/m2, protože ten územní plán je vlastně znehodnotil. 

Tak v tomto systému výstavby by se mělo pokračovat dál? Šel jsem za Ing. 

Fišerem, aby se udělala nějaká územní studie, aby se prověřilo, jestli to 

nelze vyřešit nějak jinak. Ono to jinak vyřešit lze. Udělalo se to tím 

způsobem, že se vybral projektant, zadalo se mu, že to musí být přesně podle 

toho územního plánu, že to nesmí udělat jinak. A tím, že se to platilo z 

dotace, tak mi bylo řečeno, že už se to měnit nemůže, protože je tam 

udržitelnost. Tzn., že ty chyby územního plánu se tady betonují a nevěřím, 

že je tady snaha něco spravit a myslím si, že kdo to může spravit je jedině 

příští zastupitelstvo, alespoň doufám. Čili já v žádném případě nemohu 

podpořit, aby pan Ing. Fišer, který tímto způsobem postupoval a který se 

neštítil mě na jednom z minulých zastupitelstev pomluvit ve věci, která 

nebyla pravdivou a budeme se kvůli tomu soudit, nemohu tomuto člověku dát 

důvěru, aby ještě něco dělal s územním plánem. 
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Rašková Alena, RNDr.: Samozřejmě, na to máte, pane architekte právo. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Nějakého pověřeného zastupitele mít musíme a nevidím v 

tuto chvíli lepší osobu, než Zdeňka Fišera. Rovnou si řekněme, kdo to chce 

dělat? Vážně. Já budu hlasovat pro. 

 

Filouš František, Ing.: Mám otázku, jestli jsme o tomtéž materiálu, který je 

nyní předkládán, nehlasovali někdy v nedávné minulosti. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Hlasovali jsme minule a domluvili jsme na tom, protože 

tam padl návrh, aby to dělal pan architekt Fröml a s ním to nebylo 

projednané. Proto jsme řekli, že to odsuneme na toto zastupitelstvo. 

 

Filouš František, Ing.: Pak mám otázku, proč tohle není uvedeno v důvodové 

zprávě. Ten materiál se tváří, jako kdyby přišel teď poprvé na stůl. Jestli 

mi to můžete zodpovědět. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já vám to nemůžu zodpovědět, já jsem materiál 

nedělala. 

 

Filouš František, Ing.: Kdo byl předkladatelem toho materiálu? 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pan kolega Fišer, ať se prosím vyjádří. 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Mohu se vyjádřit. Žádný materiál, žádný návrh na jiného 

zastupitele nebyl podán, pokud vím na územní .. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Žádný písemný návrh nepřišel. 

 

Filouš František, Ing.: Ale ta informace, že ten materiál nebyl schválen, 

tak jak byl předložen. To mi tam chybí, to si myslím, že je závažná věc. 

Protože se k tomu vracíme znovu, ten materiál nebyl schválen v tehdejší 

podobě a já jsem se k tomu už tehdy vyjadřoval, takže na to svoje vyjádření 

plně odkazuji. Pouze zmíním jednu věc, že z důvodu toho, že pan Ing. Fišer 

jako tehdy pověřený zastupitel pro územní plán jednal tak, že územní plán 

byl mimo jiné i z jeho viny zrušen rozhodnutím nadřízeného orgánu a musel se 

dělat znovu, tak nemá moji důvěru, že tuto práci bude vykonávat s řádnou 

péčí, mohlo by dojít ke stejným excesům, a proto nebudu hlasovat pro tento 

návrh. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Samozřejmě máte na to, pane inženýre plné právo. 

 

Švec František, Mgr.: Musím bohužel říct, i když uznávám, že jistě odborné 

kvality pana Fišera tady nebude nikdo zpochybňovat, já už vůbec ne. Tak po 

té, co nedokázal ochránit obyvatele Západní ulice před zlovůlí Pozemstavu a 

Stavebního úřadu, moji důvěru nemůže získat. 

 

Kapounek Petr: Chtěl bych prostřednictvím paní primátorky promluvit v této 

souvislosti s celou tady radniční koalicí, tento kandidát tady už byl, nebyl 

schválen. Takže logicky vyplývají dvě možnosti. Buď předložit jiného 

kandidáta, nebo si tady alespoň zajistit dost lidí na to, abyste si toho 

svého kandidáta schválili. Nevidím tady ani jedno. Nevidím tady 

protikandidáta, ačkoliv tenhle už tady jednou neprošel. Nevidím tady dost 

lidí, nerozumím tomu. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pane Kapounku, já bych si dovolila říct, že my jsme to 

odložili na toto jednání. Ne, že nebyl schválen. Na minulém jednání padl 

návrh na pana architekta Frömla, a protože byly návrhy dva, ale nebyl 
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souhlas s panem architektem, to předtím nikdo neprojednal, nebyl souhlas, 

tak jsme tento bod odsunuli na toto jednání. Nebudeme se zase hádat, svůj 

názor vyjádříte hlasováním, jestli vás o to mohu .. (Pozn. zapisovatelky: 

Poznámky z pléna mimo mikrofon.) Ano, tak lžu. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Mám obavu, že pan Fišer opravdu nebyl schválen. Měl bych 

vaším prostřednictvím dotaz na pana architekta Mlčocha, co se stane, pokud 

dnes žádného pověřeného zastupitele neschválíme, což je velice 

pravděpodobné. 

 

Ing. arch. Mlčoch: Pokud dnes nebude pověřený zastupitel schválen, bude nám 

to komplikovat správu uplatňování územního plánu, ale více méně, kromě 

nějakého časového skluzu se nic zásadního nestane. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Já v tom případě navrhuji materiál odložit. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Tak hlasujeme o návrhu, že materiál odkládáme. 

 

Hlasování: 

9:42:57 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Zdržel se       

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nehlasoval      

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Nehlasoval      

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Omluven         

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Zdržel se       

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Zdržel se       

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Nehlasoval      

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 13 (37%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (11%)  Nehlasovalo: 3 (9%) 

Omluveno: 15 
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Nebyl schválen návrh materiál odložit. 

 

RNDr. Rašková: Vracíme se k původnímu návrhu. Zastupitelstvo jmenuje Ing. 

Fišera jako určeného zastupitele. Text máte prosím na tabuli, máte ho v 

usnesení. Doufám, že si ho všichni přečetli a ví, o čem budou hlasovat.  

 

Hlasování: 

9:43:32 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Proti           

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Proti           

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Proti           

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Omluven         

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Zdržel se       

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Nehlasoval      

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 14 (40%)  Proti: 3 (9%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 15 

 

Nebyl schválen návrh: 

Zastupitelstvo města Prostějova jmenuje Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka 

primátorky, jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při 

pořizování Zprávy o uplatňování Územního plánu Prostějov a případné změny 

územního plánu pořizované na základě této zprávy. 

 

RNDr. Rašková: Návrh nebyl schválen, nastává varianta, o které mluvil pan 

architekt Mlčoch, nemáme v současné době žádného zastupitele, který by byl určen 

pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu. 
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K bodu 16. Změna Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o nočním klidu 

9:44:09 

Písemný materiál předložila: Rašková Alena, RNDr. 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Pokud k tomu nemá nikdo žádný diskusní 

příspěvek, pojďme prosím hlasovat. 

 

Hlasování: 

9:44:24 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nehlasoval      

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Omluven         

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Zdržel se       

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 18 (51%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 15 

 

Schváleno usnesení č. 17274: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

v y d á v á   

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Prostějova o zrušení obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu. 

 

 

K bodu 17. Ustanovení pracovní skupiny pro přípravu Participativního rozpočtu 

(návrh ZPP, NZ, KDU-ČSL, TOP09 a ODS) 

9:44:50 
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Písemný materiál předložil: Kapounek Petr 

Úvodní slovo Rašková Alena, RNDr.: Včera jsem vám nechala rozdat jeden 

materiál, protože o participačním rozpočtu se bavíme už delší dobu. Někdy 

kolem roku 2015 jsme se o tom bavili jak s panem Ing. Lyskem, tak s panem 

Kapounkem, protože už jsem o tom slyšela, mě ten návrh zaujal a chtěla jsem, 

abychom to dělali. Pak jsem požádala pana Ing. Cardu, protože bylo nějaké 

školení, seminář, kde se o tom způsobu mluvilo a byli tam i obyvatelé měst 

nebo městských částí Prahy, které to už používaly. Ten materiál z roku 2016, 

já jsem vám ho včera nechala znovu nachystat a my jsme se potom domluvili, 

že zatím to dělat nebudeme a že zkusmo dáme peníze částem Vrahovice, Žešov, 

Domamyslice, Krasice, Čechovice, každé části milión a že vyzkoušíme, jakým 

způsobem k tomu budou přistupovat. A že se k tomuto způsobu rozpočtu vrátíme 

až potom, co vyhodnotíme, jak se osadní výbory k tomu postavily. Vzhledem k 

tomu, že je nás tady relativně málo, navrhovala bych, abychom tento 

materiál, samozřejmě dám slovo panu Kapounkovi, aby dělal úvodní slovo. 

Navrhovala bych, abychom tento materiál odsunuli na únor, abyste ten 

materiál, který jsem vám dala včera, který jsme tady už jednou projednávali, 

abyste měli dostatek času na to, si ho prostudovat. Já jsem si s panem 

Kapounkem vyměňovala maily, kde mi pan Kapounek vysvětlil, jak je to míněno, 

ale tady to třeba není. Takže většina, co jste mi vysvětlil, což pro mě bylo 

jako velmi dobře, tak tady není a myslím si, že by to měli zastupitelé vědět 

všichni. Takže prosím, pane Kapounku, máte slovo. 

 

Kapounek Petr: Možná využiji právo předkladatele a budu hovořit trochu déle. 

Jsem rád, že je vám ten návrh sympatický, ale bohužel ty sympatie o tom, 

jestli se něco bude nebo nebude realizovat, nerozhodují, to rozhoduje 

hlasování. Ten návrh, mrzí mě, že se z něj opět stalo jakési politikum 

nesmyslné. Vyzýval jsem všechny, vyzýval jsem široké politické spektrum, aby 

se k tomu návrhu připojili. Ta pracovní skupina je koncipována tak, aby tam 

byli zastoupeni všichni a opravdu cílem měla být nějaká společná věc a ne 

to, abychom tady pak zas poměřovali síly, svaly a hlasivky apod. Smysl toho 

návrhu se diametrálně liší od řešení, které nyní navrhujete vy. 

Participativní rozpočet je nejdůležitější v tom, že zapojuje občany přímo, 

ne prostřednictvím zástupců osadních výborů, kteří jsou dosazeni zvolenými 

politiky, čili kde ta moc se dostává řekněme jakousi oklikou, ale v 

participativním rozpočtu mohou lidé přímo navrhovat, co by chtěli 

zrealizovat a přímo o tom rozhodují. Což je nesmírně důležitý prvek, protože 

v delším výhledu to zvyšuje politickou angažovanost těch lidí, což si 

myslím, že je v zájmu všech bez ohledu na to, z jaké jsou strany, a umožňuje 

realizovat věci, které by jinak třeba ani nikoho nenapadly a v podstatě to 

zlepší vztah těch lidí k tomu místu, kde žijí, protože se na tom mohou 

skutečně podílet. Neměla by to být politická věc, ale samozřejmě pokud někdo 

a teď to nemířím na ČSSD, ale možná i jiné subjekty, pokud jako zapojení 

občanů do rozhodování přímé považují za nějakou špatnou věc, tak samozřejmě 

potom se jim to asi bude příčit. Ten návrh je tak strohý, jak jen strohý 

může být a to zcela záměrně. Právě, že čím víc by tam bylo jakýchkoli 

detailů, tím víc by bylo důvodů se na něčem neshodnout. Ten návrh je pouze o 

jedné jediné věci, tj. o ustanovení pracovní skupiny, která by se tím reálně 

zabývala, aby každá ze stran, které jsou tady zastoupeny, nebo každý z klubů 

byl u toho, aby každý mohl prezentovat v klidu svoje postoje, svoje návrhy, 

námitky, aby společně mohli ti účastníci zapátrat po tom, jak se to dělá 

jinde, jak se to nedělá jinde apod. Takže z toho návrhu, jak byl předložen, 

nevyplývá to, že město bude mít od nějakého roku participativní rozpočet v 

nějakých parametrech. Nic takového. To všechno by bylo rozhodnutím 

zastupitelstva, až by zastupitelstvo na tom našlo shodu a ta pracovní 

skupina měla být prostředkem, jak by taková shoda mohla vzniknout. Z toho, 

jak to bylo navrženo, nevyplývá žádný závazek, pouze tím vyplývá nějaké 

zahájení procesu toho, že se na tom začne pracovat a že se tím začneme 

všichni společně reálně zabývat. A mě mrzí, že tím, že se to dá k ledu, se 
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ta věc zase zbytečně odsouvá. Protože všichni, kdo víme trochu, o co jde, 

asi chápeme, že to není hned, že je to nějaký proces, ke kterému se musí 

dospět, musí se tomu porozumět a že to není o tom, že tady dnes předložíme 

nějaké usnesení, bude participativní rozpočet, to si schválíme a on zítra 

nebo za měsíc bude. Tak to prostě není. Právě proto, že je to složitý 

proces, to bylo koncipováno tak, že nejdříve ustanovíme pracovní skupinu, 

která se tím bude zabývat a až se proboha na něčem dohodneme, tak teprve se 

můžeme bavit o parametrech, o tom, jak by to přesně mělo vypadat, kdy by to 

mohlo fungovat atd. Ten návrh je v tomto smyslu plně dostatečný, protože on 

skutečně neřeší ani parametry, ani termíny, pouze jednu jedinou věc, začněme 

se o tom bavit. Opravdu jsem nechtěl, aby se z toho stalo politikum, ale 

vzhledem k tomu, že stalo, tak možná ani nepodpořím ten návrh na to 

odsunutí, protože i když tady byly deklarace a nějaký zájem to podpořit, v 

reálu to dopadlo tak, jak to tady dopadá vždycky, zamítnete to. Tak to 

prostě zamítněte. Dobře, já budu hlasovat pro návrh, myslím, že je dobrý. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já jsem ale vůbec nemluvila o tom, že bychom to 

zamítli. Já jsem říkala, že jsme to tady už měli před nějakou dobou a že 

jsem si dovolila vám dát včera na stůl všechno, co v tom roce 2016 pan Ing. 

Carda zjistil a jaké zkušenosti posbíral. Vzhledem k tomu, že jsem vám to 

dala včera na stůl a byli jsme tady do deseti hodin, tak nevím, kdo z vás to 

jak četl nebo nečetl. To byl důvod, proč jsem říkala, abychom to odsunuli na 

příště. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Tvorba rozpočtu je vždy proces. Petr Kapounek to řekl 

dobře, že občany do toho musíme zapojovat také. Když se schvaloval ten 

rozpočet, tak jsem to také říkal, že musíme hledět víc do budoucna. Toto 

není rozpočet roku 2018, možná ani roku 2019, to zapojování občanů je tam 

nutné. Vezměte prosím v úvahu, že to předkládá velký počet zastupitelů, i 

ti, kteří tady momentálně nejsou a že je to věc opravdu důležitá. Teď v této 

chvíli je nás tady celkem málo a museli bychom hlasovat pro. Já s tím 

samozřejmě problém nemám, jsem jeden z těch předkladatelů, ale chtěl bych, 

abyste to podpořili také. Všimněte si potom ještě, že v tom návrhu je, že 

ČSSD bude mít dva zástupce v komisi, ostatní po jednom. Ten návrh je 

vstřícný a není to nic proti ničemu. Byl bych pro nebo navrhuji, abychom ten 

návrh schválili. Pracovní komise vzniknout může, pokud se na některých 

výsledcích shodne, neshodne, to už je pak ten proces. Hlasujme prosím pro. 

 

Kapounek Petr: Já tady prostě nevidím důvody to stále posouvat, bavili jsme 

se o tom před rokem. Za ten rok se mohlo něco stát, mohlo se něco dít a 

nedělo. To, že tady máme nějaký materiál přeci nebrání tomu, abychom se s 

ním seznámili, zároveň se s ním klidně může seznamovat i ta pracovní 

skupina, pokud by byla ustanovena. O ničem jiném ten návrh není. Jenom o 

tom, aby se ta skupina ustanovila a aby se tím zabývala. A není tady 

absolutně žádný důvod to o dva měsíce posouvat, protože tady se nebavíme 

skutečně o jakémkoli závazném hlasování o tom, jestli bude nebo nebude 

rozpočet nějaký nebo takový. Pouze o zahájení nějakého procesu, který nemá 

přesně definovaný konkrétní cíl, konkrétní konec, v podstatě mohou být tak 

maximálně volby pochopitelně a komise zanikne, pardon, pracovní skupina. Ten 

důvod k odsunutí tady nevidím, s tím materiálem se můžeme všichni seznámit a 

paralelně s tím se může seznamovat i pracovní skupina, pokud by byla 

ustanovena. Já určitě nebudu hlasovat o posunutí toho bodu. 

 

Filouš František, Ing.: Já jsem nebyl předkladatelem toho návrhu, nicméně to 

neznamená, že s tím návrhem nesouhlasím. Myslím si, že to je významný posun 

k tomu, aby občané měli možnost podílet se na správě věcí veřejných, aby 

měli možnost hovořit do toho, jakým směrem budou posunuty ty věci, které je 

nejvíce trápí, které je každodenně bolí, aby měli možnost skutečně 

interaktivně spolupracovat se zastupiteli, vedením města na tom, aby se ty 
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věci řešily. Proto budu hlasovat pro tento návrh. Nebudu hlasovat pro jeho 

odložení, protože si myslím, že nehlasujeme o ničem jiném, než o tom, aby se 

ustanovila tato pracovní skupina. Takže tento návrh, opakuji naposled, plně 

podporuji. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Já bych chtěl také zdůraznit tu okolnost, že tento 

návrh hovoří o tom, že ustanovujeme pracovní skupinu, která má něco 

vypracovat, aby se potom zastupitelstvo mohlo těmito názory řídit. Jsou nebo 

budou tam zastoupeni všichni zástupci všech klubů, všech politických stran, 

které tu máme. Myslím si a jsem o tom přesvědčen, že tento způsob přípravy 

materiálu je velmi žádoucí, protože vytváří určitý konsenzus, který potom 

může být reflektován na zastupitelstvu. Osobně jsem byl účasten několika 

pracovních skupin, z těch posledních zmíním pracovní skupinu o hokeji, která 

vypracovala poměrně závažný materiál, všichni členové skupiny se na tom 

materiálu shodli, nepodávali k němu už doplňující připomínky, bohužel v 

zastupitelstvu trochu vyšuměl. Proto jsme tady včera sáhodlouze řešili 

hokej. Další pracovní skupinou byla pracovní skupina k hazardu. Tam se 

domnívám a jsem o tom přesvědčen, že jsme rovněž odvedli kus kvalitní práce. 

Bohužel, také jaksi nebylo reflektováno, ale to jsou spíš politické důvody, 

než důvody, které by shazovaly kvalitu práce té skupiny. Myslím si, že má 

smysl pracovat ve skupinách, protože tam skutečně můžeme případy a problémy 

rozebrat, můžeme k tomu přizvat odborníky, kteří na zastupitelstvu už asi ty 

názory takhle široce jako v pracovní skupině nebudou mít příležitost 

prezentovat a ovlivňovat tak konečný výsledek té skupiny. Takže všemi deseti 

jsem pro a prosím kolegy, aby byli stejného názoru. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pokud se nikdo nehlásí do diskuse, já bych chtěla na 5 

minut přestávku, prosím. 

 

 

Následovala přestávka, po přestávce pokračovala rozprava v bodě 17. 

 

 

RNDr. Rašková: Pokud není další příspěvek do diskuse, pojďme prosím 

hlasovat. Tak, jak tady bylo navrženo, zastupitelstvo města ustanovuje 

pracovní skupinu, do této skupiny může každý klub jmenovat jednoho zástupce, 

ČSSD dva. Hlasujeme o usnesení tak, jak je tady předloženo, bez jakékoli 

změny.  

 

(Pozn. zapisovatelky: Bylo zahájeno hlasování a před uplynutím časového 

limitu ukončeno.) 

 

RNDr. Rašková: Paní Naiclerová nemohla hlasovat, už je tady. Znovu prosím. 

Je nás 19? Aha, odešel pan doktor Augustin, takže zkusíme se znovu 

zaregistrovat, jestli je to možné. A pan Ing. Šmíd je? Paní Ing. Naiclerová 

nemohla hlasovat, přestože je přítomna. Prosím? Pan Augustin je pryč. Budeme 

hlasovat znovu s tím, že pan doktor Augustin je pryč a paní inženýrka je 

tady. Takže prosím, jakmile to budeme mít nachystané technicky. Návrh máte 

před sebou v papírech, na tabuli, všichni doufám ví, o čem budeme hlasovat. 

Takže prosím hlasujeme. 

 

Hlasování: 

10:11:08 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Omluven         

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         
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  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Nehlasoval      

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Nehlasoval      

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Nehlasoval      

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Omluven         

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Nehlasoval      

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Zdržel se       

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Nehlasoval      

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Nehlasoval      

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Nehlasoval      

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Nehlasoval      

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Zdržel se       

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 10 (29%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (6%)  Nehlasovalo: 8 (23%) 

Omluveno: 15 

 

Nebyl schválen návrh: Zastupitelstvo města ustanovuje pracovní skupinu pro 

přípravu participativního rozpočtu města Prostějova. Do této skupiny může každý 

klub jmenovat jednoho zástupce, ČSSD dva zástupce. 

 

 

K bodu 18. Záležitosti Manthellan, a.s. - Pověření k jednání se společností 

MANTHELLAN a.s. 

10:11:40 

Úvodní slovo: Rašková Alena, RNDr. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Já bych nejprve požádal o tu ústní zprávu, co se tady 

vlastně stalo nebo děje a momentálně jestli byl pan Pospíšil na nějakém tom 

jednání, tak nějakou tu zprávu o té činnosti. Potom bych měl úplně zásadní 

dotaz, ať to časově stíhám, tak to budu říkat rovnou. Jestli je platný víc záměr 

nebo smlouva, narážím teď na konečný termín. Prostřednictvím paní primátorky 

bych se chtěl zeptat všech dostupných právníků, jestli když ve smlouvě o 

pronájmu byl uveden nejzazší termín 31. 12. 2017 v tom záměru, tak jestli v tom 

základním záměru na ten pronájem a následnou koupi, jestli ten termín je platný 

nebo jestli jsou platné nějaké termíny později vyčuchtané nebo jak to říct 

slušně. Takže jedna informace, čekám na nějakou důkladnou zprávu, co se dělo. 

Potom tedy od právníků to stanovisko, co platí. A už trpělivě čekám několik let, 

tak doufám, že dnes to rozsekneme. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Právníci tady momentálně nejsou, jak se vrátí. Pardon, 

paní Mgr. Klímková, jestli se může vyjádřit, paní doktorka Olašáková tady 
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momentálně není. Ještě tady byla paní Mgr. Orságová, tu tady taky nevidím, takže 

jak se vrátí, vyjádří se. Vy jste říkal, že chcete všechny dostupné právníky. 

 

Mgr. Klímková: Co se týká otázky, jestli je platný spíš záměr nebo smlouva, to 

je velice zajímavý dotaz. Samozřejmě, nebo jestli váží víc záměr nebo smlouva. 

Samozřejmě pro to, aby byla platná smlouva, musí být řádně zveřejněn záměr, musí 

být platně schválen ten úkon a smlouva musí být uzavřena. Ale pokud je smlouva 

uzavřena v rozporu s nějakými odchylkami oproti zveřejněnému záměru nebo 

smlouvě, to pokud vím, tak v záležitosti smlouvy o smlouvách budoucích se 

společností Manthellan řeší soud již několik let, takže otázka, jestli je to v 

pořádku nebo co z toho je víc, na to se nedá odpovědět. Ale měl by samozřejmě 

být záměr se schvalujícím usnesením v souladu a smlouva by měla být v souladu se 

schvalujícím usnesením. Pokud je tam nějaká odchylka, je potřeba brát v úvahu 

to, že byla uzavřena nějaká smlouva a obě strany, předpokládám, (Navrátil Jan, 

Ing.: Děkuji, stačí mi to takto.) byly v dobré víře, že ty podmínky, které byly 

ve smlouvě sjednány, jsou v pořádku. Takže nedokážu odpovědět na otázku, co je 

víc, nebo co se stane, pokud se to odchyluje. To musí říct pouze soud. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Já se omlouvám, já jsem se tázal na něco trošku jiného. 

Vůbec jsem do toho nemotal smlouvu o smlouvě budoucí. Já jsem se tázal, pokud je 

v záměru na pronájem a následnou koupi uvedeno datum, tak jestli tento datum 

platí i ve smlouvě, která podle toho vznikla, čili ta nájemní smlouva, ten 

konečný termín 31. 12. 2017, jestli ho musí respektovat. Na tomto myslím, že se 

shodujeme, že to tak platné je. Tzn., že podle zákona o obcích, §39, pokud je 

nějaký záměr vypsaný, musíme ho respektovat. Musí ho respektovat i investor a 

musí si být vědom, že pokud by požadoval něco jiného, tak je ta smlouva 

absolutně neplatná. Tak teď bych poprosil o jiný právní názor, jinou právničku. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Takže paní doktorka Olašáková. 

 

JUDr. Olašáková: Jak předeslal pan Ing. Navrátil, zase je to jenom právní názor. 

Tzn., my tady můžeme říct deset právních názorů a jediný, kdo může rozhodnout, 

je soud. Já jsem zaslechla jen konec vystoupení paní Mgr. Klímkové, takže nevím, 

co říkala před tím, ale myslím si, že ona ví, proč odkazuje na tu smlouvu o 

budoucích smlouvách, protože ta vlastně založila ten důvod, proč ta nájemní 

smlouva byla sjednána. Je to vyloženě naše chyba, že v záměru byl vyhlášen 

konečný termín 31. 12. 2017 a ve smlouvě byl ten konečný termín uvedený jinak, 

než to bylo v tom záměru. Teď je otázka, Manthellan má v ruce nájemní smlouvu, 

která říká, že nájem se sjednává na dobu určitou do 31. 12., resp. do jiného 

termínu, podle kterého ten konečný termín se vlastně posunuje v souladu se 

smlouvou o budoucích smlouvách. Já stejně jako Mgr. Klímková neumím říct, jak by 

soud rozhodl. Protože to rozhodování nemusí být vždy stejné, resp. nevíme, 

jestli by řekl, že neplatná je celá smlouva nebo je neplatné pouze to ujednání o 

době určité. Kdybychom vám tady řekli, že soud rozhodne tak nebo tak, byly by to 

jen naše konstrukce. Nemůžeme vám dát v tomto ohledu jistotu. Zkrátka nemůžeme. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Já bych, paní primátorko, poprosil, abych nebyl 

přerušovaný, možná to moje vystoupení bude trochu delší. Ale vzhledem k tomu, že 

se tady o tomto problému bavíme už 7 let, tak těch pár minut navíc asi nebude 

vadit. Poprosil bych pana kolegu Šmída, aby tady na mě nepovykoval. Paní 

primátorko, skutečně zkuste kolegovi Šmídovi říct, že ta situace je vážná … 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pane inženýre, že je situace vážná víme asi všichni. 

Minule jste tady měli projev dost dlouhý, předminule také, takže prosím, zkuste 

to krátce. Já neříkám 2 minuty, můžete do 5 minut, ale ne déle. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Takže k těm vystoupením, které jsme tady slyšeli. 

Chtěl bych poprosit, abychom tady na fóru veřejně neříkali, že něco je chyba 

města Prostějova. Usnesení je vůlí zastupitelstva, vyjadřuje vůli 

zastupitelského orgánu města a nemůže být chybné. Jestli judikatura stanovuje, 

že záměr platí a pokud se smlouva odchyluje od záměru, tak ona je naopak 

neplatná. To je potřeba také vzít v úvahu. Odkazuji se na materiál, který jsme 



Strana 131 z 176 

 

tady projednávali včera, který se vztahoval k Mubei, myslím, že tam je velice 

pregnantně a přesně popsáno, jak se ty věci mají a doporučuji k podrobnému 

nastudování, protože pokud ty indicie, které tam jsou, ty konkrétní, se vymění 

za indicie Manthellanu, tak dostáváme naprosto přesnou právní analýzu tak, jak 

ty věci jsou. Dovolím si v té ústní zprávě odkázat na materiál, který obdrželi 

všichni zastupitelé města, kde je analyzováno několik nesouladů a poměrně 

závažných s tím, jak je konstruována smlouva o smlouvách, o budoucích smlouvách 

a jak byl vyhlášen záměr. V těchto intencích je potřeba, abychom se pohybovali, 

to jsem napsal už dříve v těch zásadách, jakým způsobem se musí řídit jednání 

města Prostějova se společností Manthellan. Odkazuji znovu na stanovisko 

státního zástupce ze 12. 3. 2013, kde upozornil, že v tom směru, ve kterém se 

projekt ubírá, tak se lze dočkat toho, že bychom mohli být postaveni před věc, 

skutečnost, že bychom prodávali Manthellanu pozemky a smlouvy o převodu by 

nebyly ze zákona platné. Pokud se podíváte na tu analýzu, tak je tam několik 

bodů, které tady nebudu rozebírat, všichni to máte písemně. Z toho posledního 

vývoje bych chtěl poukázat na krok Manthellanu, který se mi zdá, že je naprosto 

bezprecedentní tím, že zabral pozemek města Prostějova, byť byl v jeho pronájmu 

a jak vidíme, tak se tam nic neděje. Bez jakéhokoli upozornění města Prostějova, 

bez jakéhokoli upozornění občanů. Vždy, když se tam mají rozmístit kolotoče, tak 

minimálně týden předtím jsou občané informováni. Z toho je vidět, jakým způsobem 

společnost Manthellan nahlíží na spolupráci s městem. A dále bych chtěl 

upozornit na materiál, který přišel tuším 4. 12., kde byla podaná žádost o 

vyjádření se k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. Tam po prostudování 

bych chtěl znovu odkázat na analýzu, kterou jsem posílal a tato dokumentace není 

v souladu s tím, co Manthellan navrhoval do výběrového řízení. Tzn., ze zákona 

nemůže město udělit souhlas tady k této projektové dokumentaci. Samozřejmě je tu 

daleko více aspektů. Chtěl bych poukázat ještě na jednu věc, my jsme tu tuším 

předminulé zastupitelstvo hovořili o tom, že budou zpracovány právní analýzy k 

této věci. Jednak k té analýze, kterou jsme dostali, jmenovalo se to tuším 

nějaké odblokování čehosi, nevím čeho a doposud tu právní analýzu nemáme k 

dispozici. Tehdy jsem navrhoval, aby to dělal pan doktor Bezucha, byla k tomu 

trochu nevole, ale já bych chtěl znovu navrhnout, aby ty právní analýzy byly 

zadané a všichni nebo pokud máme k dispozici kontakty na právní kanceláře, které 

s touto problematikou už jsou trochu obeznámeny, tak aby byly požádány, aby ta 

právní analýza v tom smyslu, jak jsem dělal tu rozdílovou analýzu, byla 

provedena a bylo ověřeno, jestli je to v pořádku nebo ne. Od toho se potom může 

odvíjet naše další jednání. Ten stav, který je dnes, je stav právní nejistoty, 

my si nejsme jisti a vyplývá to tady i z vyjádření obou právníků města, jestli 

smlouva je platná nebo není. První bod, který musíme učinit je, abychom získali 

právní jistotu. Tzn., jakou cestou se k tomu dobereme, to je otázka právě těch 

právních analýz. Doporučuji, aby byla požádána právní kancelář Ritter Šťastný, 

nevím, jestli se tak stalo. Doporučuji, aby byla požádána právní kancelář 

doktora Čestmíra Kubáta, který se tou problematikou už také zabýval a samozřejmě 

je na zvážení, aby byla oslovena právní kancelář Bezucha, doktora Bezuchy. Tito 

všichni už jakési povědomí o té věci mají, jsou seznámeni s těmi realitami a 

myslím si, že bude ku prospěchu věci a dosáhneme jakéhosi synergického efektu, 

když si necháme ty právní analýzy zpracovat. 

 

Navrátil Jan, Ing. s technickou poznámkou: Já jsem čekal nějakou tu ústní zprávu 

od pana Pospíšila, protože např. Večerník uvádí několik článků o tom, jak se 

jedná a uvádí např., že s dostatečným předstihem informovali několikrát přes 

naše zastupitele, zástupce. Takže několikrát informovali a pak ještě píšou ve 

Večerníku, že ve čtvrtek jednali zástupci se společností Manthellan, můžete nám 

sdělit výsledky těchto jednání, schůzka se uskutečnila, nejsou z ní žádné 

závěry. Zástupcům města jsme sdělili, že trváme … Takže prosím, aby ten, kdo za 

to město jedná a tyto informace má, aby to řekl tedy nejenom té radě, ale i těm 

zastupitelům a občanům, jestli je to pan Pospíšil, tak nechť, dal bych mu teď 

klidně i 5 minut, ať tu zprávu řekne. Opravdu, doufám, že ostatní se se mnou 

shodují, dejme mu 5 minut, ať to řekne. 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Já jsem chtěl na vaši otázku odpovědět, ale pan Ing. 

Matyášek hovořil déle než 6 minut, takže jsem nemohl. Řeknu jen stručně, byl 
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jsem vyslán radou nebo paní primátorkou, společně s paní doktorkou Olašákovou, 

abych zjistil, z jakého důvodu to parkoviště na bývalé sodovkárně je uzavřeno. 

To byl hlavní cíl naší návštěvy, jinak žádná jiná jednání neproběhla a bylo nám 

sděleno to, co jste asi četli ve Večerníku, že firma Manthellan chce začít s 

nějakým geologickým a archeologickým průzkumem. To je de facto vše, co jsme 

zjistili, s čím jsme byli seznámeni. Mají na to podle té uzavřené nájemní 

smlouvy právo. 

 

JUDr. Olašáková: Já jsem chtěla jen požádat, jestli mohu, pana Ing. Matyáška, 

jestli by nám ještě mohl doručit to stanovisko státního zástupce, protože on 

tehdy rozdával kopie toho stanoviska a já se přiznám, že svoje jsem některému 

členovi zastupitelstva půjčila a už se mi nevrátilo zpátky. A protože jsme 

předávali veškeré podklady advokátní kanceláři Ritter Šťastný, tak Vás chci 

požádat, jestli byste nám to mohl dát, protože nevím, jestli to stanovisko tam 

je, jestli ho měla třeba paní primátorka. V kopii, jestli by to bylo možné 

předat a pak jen na upřesnění, když jsem mluvila o tom záměru, o té chybě, 

nemluvila jsem o záměru, který vyhlásilo zastupitelstvo, ale mluvila jsem o 

záměru, který vyhlásila rada města na pronájem a mluvila jsem o tom, že ta 

nájemní smlouva byla uzavřena právě v té části o době určité jinak, než ten 

záměr byl vyhlášen a než byl radou schválen. Jenom aby bylo jasno. Čistě o té 

nájemní smlouvě. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Jestli na to mohu, paní primátorko, odpovědět, rád 

všechny materiály poskytnu. Já jsem žádal o to, abych byl informován o tom, jaké 

materiály byly těm advokátním kancelářím, těm poradcům poskytnuty. Doposud jsem 

ten seznam nedostal. A určitě, pokud bych tam nedal nebo nenašel nějaké 

materiály, tak bych je s radostí doplnil, protože si myslím, že ten archiv mám 

poměrně kompletní. A co se týká té poznámky paní doktorky Olašákové o rozdílu 

mezi vyhlášeným záměrem a nájemní smlouvou, tak zase znovu odkazuji na ten 

materiál Ministerstva vnitra, ta smlouva je neplatná. 

 

JUDr. Olašáková: Já jsem to nechtěla nijak zpochybňovat, jenom jsem chtěla říct, 

protože Vy jste řekl, že tady nemám vyprávět něco o tom, že je to na straně 

úřadu, protože to schválilo zastupitelstvo. Jen jsem chtěla upřesnit, že se 

jedná o ten záměr, který vyhlásila a schválila rada města a uzavření té nájemní 

smlouvy. A jinak jestli dovolíte, chtěla bych vás informovat, že my se 

domlouváme s advokátní kanceláří Ritter Šťastný na osobní schůzce, protože 

advokátní kancelář chce nejdříve jednat se zástupci města. Proto jsem Vás, 

abyste se domluvili na stejném postupu. Proto jsem Vás jen požádala o ten 

podklad, protože s paní doktorkou Hučínovou budeme teď probírat tu spisovou 

dokumentaci, která je docela obsáhlá a na základě toho určitě uděláme ten 

seznam. Ale ona s tím chce přijet sem, do města. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Jestli tedy mohu reagovat, já na základě usnesení 

zastupitelstva z 12. 6. jsem pověřen tím, abych se účastnil jednání se 

společností Manthellan a věřím, že součástí přípravy na tato jednání by měla být 

i účast na jednání právě té pracovní skupiny právníků. Myslím, že je zřejmé, že 

k těm věcem mohu poskytnout podklady a prosil bych, abych byl na tato jednání 

přizván. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Mám dojem, že se s tím automaticky počítá. 

 

Filouš František, Ing. s technickou poznámkou: Já jsem pozorně poslouchal paní 

doktorku Olašákovou o tom, že nemá k dispozici stanovisko okresního státního 

zástupce v té věci, o které se tady bavíme už několik let a protože to nemá ona, 

tak jsem se chtěl zeptat, jestli to stanovisko okresního státního zástupce nemá 

kupříkladu pan náměstek Pospíšil. Jestli mu je známo. Prostřednictvím Vaším, 

paní primátorko, dovolte mi otázku. (Pozn. primátorky: Mgr. Pospíšil mimo 

mikrofon: Mám.) Tak ho můžete určitě paní kolegyni Olašákové předat 

prostřednictvím Vás, paní primátorko. Myslím, že tento postup by byl asi 

přiléhavější, než to vyžadovat tady z opozičních lavic, po zastupiteli, byť 

pověřeném vyjednáváním, takže to je první věc. Druhá ... 
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Rašková Alena, RNDr.: Pane inženýre, nezlobte se, ale toto není technická. 

 

Filouš František, Ing.: Dobře, já se přihlásím, ale zbytečně se zdržujeme, to je 

procesní věc. Protože to zaznělo ze strany paní kolegyně Olašákové. 

 

Navrátil Jan, Ing. s technickou poznámkou: Ta zpráva pana Pospíšila mě ještě 

neuspokojila. Chci vědět, co bylo před tím, než se sešel s Manthellanem, což se 

dalo možná pořešit telefonem či mailem. Tak jaká další jednání probíhají s 

Manthellanem, protože opravdu zde čtu, že město bylo informováno několikrát o 

záboru parkoviště. Takže zřejmě informacím od nás nevěnovalo pozornost, říká pan 

Aláč, tiskový mluvčí. Takže jaká další jednání, o kterých třeba já nevím, se 

uskutečnila, pane Pospíšile, prostřednictvím paní primátorky. 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Žádná další jednání. Tak, jak jsem to pochopil, nevím, co 

pan Aláč říkal, já jsem to četl, já jsem zaznamenal, že nás informoval 

Manthellan o tom, že bude dělat nějaké průzkumné práce, v tom dopise, který 

přišel všem zastupitelům. O žádných jiných jednáních já nevím. 

 

Švec František, Mgr.: Zastupitelstvo jako svrchovaný orgán rozhodlo, že ve 

vyjednávacím týmu s Manthellanem bude pan Matyášek a pan Pospíšil. Pan Pospíšil 

v té chvíli, kdy bylo jasné, že by mu bylo vidět pod prsty, rezignoval. Přesto 

byl znovu vyslán někde do Olomouce. Kdyby si přečetl cedulku, kterou Manthellan 

umístil na to parkoviště, tak má úplně stejnou informaci. Hrozně se mi líbí, že 

to komentoval tím, že má na to právo. Já se ptám, kde hájí město? Zájmy svých 

občanů. Jak je možné, že ze dne na den se uzavře parkoviště pro 200 aut? Jak je 

možné, že neexistuje žádná záložní varianta? Jak je možné, že na to město není 

připravené po tolika letech vyjednávání pana Pospíšila s Manthellanem? Žil jsem 

v tom, že tam jsou nějaké tři měsíce, alespoň tak to u Kaska vždycky říkali, že 

kdyby tam chtěli něco dělat, tak to musí tři měsíce předem to říct, aby se s tím 

dalo něco dělat. Tady prostě přivezou nějaké betonové skruže a konec. Všichni 

koukají, občané nemají kam postavit auta a pan Pospíšil řekne, však na to mají 

právo, co se s tím budeme trápit, to netrhá žíly, to je jasné. Já se ptám, co s 

tím budete dělat jako vedení města? Protože tato situace je neúnosná. Jsou 

plesy, je plesová sezóna. Poté, co pan Pospíšil rezignoval na funkci 

vyjednavače, tzn., dal najevo, že když si to nemůže dělat po svém a svým stylem, 

tak přišel dopis, paní primátorce je vyhrožováno horem dolem, její jméno je tam 

skloňováno ve všech pádech a zavře se parkoviště. Můžete si myslet, že je to 

náhoda. Já si nemyslím, že je to náhoda. Myslím si, že je to všechno cílená věc. 

Už to, jak soud rozhodl, Okresní soud, byť nepravomocně o tom, že vedení města, 

konkrétně pan Pospíšil jde proti zájmů občanů, se vším, co se za poslední dobu s 

Manthellanem děje. Smlouva podepsaná v roce 2010 je jednostranně nevýhodná a 

dnes vidíme, že zoufale nevýhodná v neprospěch města, která mu nedává žádná 

práva. Může si tady dělat, co chce, zítra může Manthellan oplotit tržnici, 

pozítří může zavřít Kasko. A pan Pospíšil řekne, mají na to právo. 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Já budu jen stručně reagovat. Nevím, jestli Okresní soud 

řekl, že pan Pospíšil může za to nebo jde proti zájmům občanů města. Možná se 

tak vyjádřil pan soudce, ale nikde v rozsudku to pokud se nemýlím, napsáno není, 

protože to byla trochu politika. Ale já jen konstatuji to, co jsem řekl 

Večerníku a odpověděl jsem, pokud je v pronájmu kulturní dům, je tam výpovědní 

lhůta 4 měsíce. Pokud je v pronájmu nikoliv parkoviště, ale jsou to nějaké 

odstavné plochy, to není oficiálně parkoviště. My jsme tam kdysi dávno chtěli 

dělat parkoviště, ale s tím byly takové problémy, je to prostě odstavná plocha, 

která se využívá jako parkoviště. Ta nemá žádnou výpovědní lhůtu, tzn. v tuto 

chvíli, tak jak to tady naznačujete, jestli je podepsána nájemní smlouva do 31. 

12. 2017, tak je v pronájmu této společnosti a tato společnost ji může využívat 

nějakým způsobem ve svůj prospěch. A ještě k tomu vyjednávacímu týmu, co tady 

pan Mgr. Švec neustále naznačuje, jak ke mně má nebo nemá důvěru, já jsem 

záměrně oznámil na radě města, že z toho vyjednávacího týmu odstupuji, abych 

nebyl brzdou, jak si to myslí Mgr. Švec a vykládá tady, že mně někdo bude vidět 

pod prsty. Vůbec se toho nebojím, já jsem vždycky jednal v zájmu města, v zájmu 
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občanů města, protože byla podepsána nějaká smlouva, už jsem to tady říkal x-

krát, že jsme vyjednávali po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí od roku 2011, 

nějaké dodatky, které tu smlouvu částečně zjemnili. Nic víc k tomu dodat nemohu, 

takže abych nebyl brzdou v jednání, vzdal jsem se. Samozřejmě co jsem říkal, je 

to možná měsíc, panu Ing. Navrátilovi, pokud se bude jednat o nějaké 

záležitosti, které se budou týkat, jak to bylo třeba teď v tom případu minulý 

týden, nějakých krizových záležitostí ohledně majetku města, jsem připraven se 

jednání zúčastnit. 

 

Švec František, Mgr. s technickou poznámkou: Chtěl jsem se jen zeptat, pokud je 

to do 31. 12., znamená to, že po 31. 12. vypadnou pryč? 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Tady bylo naznačeno paní Mgr. Klímkovou, že ta situace není 

tak jednoduchá. Protože byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí, kde je nějaký 

termín, který měl být zanesen do nájemních smluv a o tom, jestli je nebo není 

platná po 31. 12. nájemní smlouva, to asi my tady určitě nevyřešíme. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Takže si beru slovo já. Já bych poprosila paní doktorku 

Olašákovou, aby mě doplňovala, případně upřesnila některé moje výrazy. Já jsem 

psala dopis na Nejvyšší soud s žádostí, aby rozhodl o tom, jestli smlouva je či 

není platná, aby rozhodl v co možná nejkratší době, protože jsme v právní 

nejistotě všichni zastupitelé a rozhodujeme o věcech, kdy potřebujeme 

jednoznačně znát, zda smlouva je či není platná. Čili první žádost nebo první 

věc byla, aby to rozhodnutí bylo urychlené a druhá věc, aby se rozhodnutí týkalo 

meritu věci a nikoliv toho, jestli měl Prior naléhavě právní důvod, či ne. To 

byl jeden dopis. Druhý dopis jsem vám poslala všem. Tady ten vám můžeme poslat 

také, byl dopis Manthellanu, kde jsem žádala, aby Manthellan zastavil veškeré 

práce do doby, než bude rozhodnuto o tom, jestli smlouva je či není platná. 

Mezitím přišel dopis od Manthellanu, který jste dostali všichni, mně byl poslán 

na vědomí. Na ten dopis reagoval pan Ing. Matyášek, pan Ing. Navrátil a doktor 

Augustin. Reakci doktora Augustina jsem vám přeposílala včera a pan Kousal. K 

tomu se těžko vyjadřuje, protože to, jakým způsobem mě tam Manhtellan napadá, je 

pro mě naprosto nepochopitelné. Nicméně jsem telefonovala s panem Morávkem, 

který zastupuje Manthellan a domluvili jsme se, že budeme mít dnes schůzku ve 

dvě hodiny, včera to pan Morávek odvolal, protože je pracovně mimo Olomouc. 

Mezitím se ale vyskytly ty zátarasy na parkovišti, a protože pan kolega Pospíšil 

zodpovídá za správu majetku, tak z tohoto důvodu a my jsme měli jednání s panem 

Morávkem až na úterý, a já jsem chtěla, aby se jednalo rychleji, aby prostě ty 

zátarasy zmizely před pátkem, před sobotou, proto jsme do Olomouce vyslali pana 

Mgr. Pospíšila a paní doktorku Olašákovou, aby u toho byla i právnička. Bohužel 

se vrátili s tím, s čím se vrátili. Ve smlouvě o smlouvách budoucích je i to, že 

ta pronajatá parkoviště může investor využívat k přípravným stavebním pracím. 

Čili pokud on tam napíše, že chce dělat geologický či jiný průzkum, tak jsou to 

přípravné stavební práce. Bohužel je to dané smlouvou o smlouvách budoucích. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Já bych jen doplnil, že skutečně potom, co se objevily 

zátarasy, to bylo v sobotu 2. 12., jsem o tom byl informován po tom, co jsem 

přijel ze závodů, tak jsem poslal dopis Manthellanu, první, aby ty zátarasy 

odklidil. Následně nebo ještě před tím vlastně přišel dopis od pana Čepelky 

tuším nebo od koho to bylo z adresy společnosti Dandred, ke kterému jsem se také 

vyjádřil. Měl jsem k tomu výhradu, že ten dopis neoznačuje společnost, za kterou 

ten dopis přichází, pouze tam byli podepsaní tři zástupci společnosti 

Manthellan. Tato identifikace je pro mě naprosto nedostatečná, zvláště když 

přichází z nějaké jiné mailové adresy. Následně jsem poslal právě ten dopis, 

kterým jsem vyzval k tomu, aby ty zátarasy byly odstraněny a vymezil jsem se 

proti tomu, aby byla paní primátorka osočena z nějakých egoistických jednání, to 

je prostě pro mě naprosto nepřijatelné. A včera nebo předevčírem, včera tuším, 

že jsem dostal znovu dopis od pana Čepelky, kterým mě žádá o to, abych mu 

sdělil, jakým usnesením jsem byl ustanoven do funkce člena vyjednávacího týmu, 

to jsem mu sdělil. Zatím na to žádnou odpověď nemám. Nicméně, k tomu, co je 

zásadní, tak jestliže tady máme pochybnosti o tom, že smlouva o budoucích 

smlouvách je platná, tak nemůže dělat Manthellan žádné nevratné kroky. K tomu je 
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potřeba, aby tato věc byla společnosti Manthellan jasně sdělená a je potřeba, 

aby bylo všemi prostředky zatím zabráněno tomu, aby se Manthellan vůbec pustil 

do nějakých nevratných kroků na těch pozemcích. Toto je zásadní věc. Je tady 

opravdu pochybnost o tom, jestli jsme v právním stavu, jestli Manthellan pracuje 

tak, jak mu ukládá záměr a jak mu ukládá jeho vlastní návrh, který k tomu záměru 

podal. To jsou meritorní věci, které je potřeba vyjednat a věřím, že to 

následující usnesení k tomu snad přispěje. 

 

Filouš František, Ing.: Mě by zajímalo, zda už byla ze strany Manthellanu podána 

žádost o vydání územního rozhodnutí, jestli mi to umí někdo zodpovědět a v jaké 

fázi se teď případně podaná žádost nachází. 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Dívám se na zástupce Stavebního úřad, který by tu žádost 

obdržel, pan Ing. Košťál zatím vrtí hlavou, že žádná taková žádost zatím nebyla 

předložena. Zatím jediná žádost, která přišla, bylo vyjádření k projektové 

dokumentaci od vlastníka pozemku. 

 

Filouš František, Ing.: Od koho? Nerozumím. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pan Ing. Košťál, pokud se chce vyjádřit. 

 

Filouš František, Ing.: Na vlastníka. Takže to byla žádost o územně plánovací 

informaci? 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Ne, to už byl předložený projekt na územní rozhodnutí k 

vyjádření. Ale žádost o vydání územního rozhodnutí požádána nebyla. 

 

Filouš František, Ing.: Dobře, potom mám další otázku. Jestliže nebylo vydáno 

pravomocně platné územní rozhodnutí, zda je možné, aby nájemce toho pozemku 

zahájil archeologický průzkum. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Ano. 

 

Filouš František, Ing.: A jaký paragraf a jakého zákona to umožňuje? 

 

Rašková Alena, RNDr.: Je to umožněno smlouvou o smlouvách budoucích, kde je 

řečené, že na pronajatých plochách může dělat přípravné práce. 

 

Filouš František, Ing.: A přípravné práce jsou i archeologickým průzkumem? 

 

Rašková Alena, RNDr.: Ano. 

 

Filouš František, Ing.: Potom se ptám, zda takto uzavřená smlouva byla uzavřena 

v zájmu města. To, o čem tvrdí pan Pospíšil, že takto vždycky jednal. Protože on 

tu smlouvu připravoval. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Ne. 

 

Filouš František, Ing.: A on vystavil město teď tomuto problému. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Mgr. Pospíšil tuto smlouvu rozhodně nepřipravoval. Smlouva 

byla podepsaná v roce 2010. 

 

Filouš František, Ing.: Dobře. Takže ta nájemní smlouva byla vypracována v roce 

2010? 

 

Rašková Alena, RNDr.: To je smlouva o smlouvách budoucích. 

 

Filouš František, Ing.: Dobře, tak to beru zpět, tady si nejsem zcela jistý. 

Pokud jsem se unáhlil, tak se tímto omlouvám. Nicméně mám další otázku. Jaká je 

aktuální podoba projektu? Já jsem o tuto informaci žádal před rokem, v listopadu 

roku 2016…..(Rašková Alena, RNDr.: Jaká aktuální..?) Aktuální podoba projektu. 
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Co se bude stavět, proč se ten archeologický průzkum dělá, ten se dělá s nějakým 

úmyslem, že se tam něco bude stavět. A já, jako zastupitel, nemám informace o 

tom, co tam má stát. Protože vysoutěžený záměr je závazný, ten měl nějakou 

grafickou podobu, to tam má stát. Ale ve smlouvě o smlouvě budoucí, kterou tak 

perfektně precizoval pan náměstek a doporučil ke schválení, je napsáno, že 

investor si tam může postavit, co chce, kdy chce, jak chce a záleží to pouze na 

něm. Takže otázka je na stole… (Rašková Alena, RNDr.: Já bych si dovolila skočit 

do řeči.) Neskákejte mi prosím do řeči. Otázka je, jaká je aktuální podoba 

projektu, to chci vědět já a určitě to zajímá i ostatní kolegy. Můžeme udělat 

přestávku a můžete to donést, tu projektovou dokumentaci. Ten, koho to zajímá, 

tady bude. Ten, koho to nezajímá, sedí tady zbytečně, může odejít. 

 

Rašková Alena, RNDr.: 10 minut přestávka, jestli je to na stavebním odboru nebo 

kde to je. Není. 

 

Filouš František, Ing.: Paní primátorko, já bych chtěl požádat o jednu věc. My 

máme pravidelný bod Manthellan. Ten pravidelný bod Manthellan tady není 

samoúčelově, navrhli jste ho vy, jako koalice, aby byla veřejnost a 

zastupitelstvo informováno o postupu této věci. A jestliže zde nemáme komplexní 

informaci, tak to rozpusťme, nescházejme se k tomu a pak se budeme divit, co se 

tady postaví. Ale je naší povinností, abychom se o tu věc zajímali, abychom ty 

informace měli a mohli rozhodovat … 

 

Rašková Alena, RNDr.: 10 minut přestávka. 

 

 

Následovala přestávka, po přestávce pokračovala rozprava v bodě 18 

 

 

RNDr. Rašková: Prosím, všechny zastupitele, aby se vrátili na místa a 

pokračujeme v projednávání bodu 18. 

 

Ing. Kousal s technickou poznámkou: No, už je to teda pasé, ale chtěl jsem před 

přestávkou říct, že místo přestávky jsme mohli využít ten materiál, který jsme 

dostali na stůl jako číslo 18, pověření k jednání se společností MANTHELLAN a 

schválit ho, dokud nás tady ještě je usnášeníschopná část. Jestli by se nedala 

přerušit diskuse vzhledem k tomuto materiálu. 

 

RNDr. Rašková: Beru to jako konstruktivní návrh, prosím paní Krejčí, aby 

nachystala, my jsme včera ještě udělali drobnou změnu v tom návrhu, který máte 

před sebou, prosím paní Krejčí, aby s tím doplněním, ano. Vzhledem k tomu, že 

jsme tady měli jmenovanou nějakou vyjednávací skupinu, ve které byl kolega…,  

 

Ing. Filouš: Paní primátorko, ty materiály, na které jsme 10 minut čekali, jsou 

kde, prosím? 

 

RNDr. Rašková: Já to tedy přeruším, dostanete materiály, přání bylo, abychom teď 

odhlasovali skupinu, protože někteří chtějí odejít. 

 

Ing. Filouš: Jo souhlas, ale já si myslel, že dostaneme, klidně o tom hlasujme o 

tom bodu, ale chtěl jsem se už do nich koukat mezi tím. 

 

RNDr. Rašková: Můžeme hlasovat, prosím vás, nebo chcete ještě zas nějakou 

procedurální? Vracíme se tedy k tomu, že jsme se na minulém zastupitelstvu nebo 

dokonce už na předminulém domluvili, že při jednání s MANTHELLANem nás bude 

zastupovat pan Mgr. Pospíšil a pan Ing. Matyášek. Mgr. Pospíšil, jak všichni 

víte, se této pracovní skupiny vzdal, domluvili jsme se, že za město by v tomto 

případě měl jednat nejvyšší představitel, čili já a první náměstek inženýr 

Fišer, který je stavař a přece jenom o řadě věcí, kdy já si jistá nejsem, 

rozhodně ví. Jako další jsme chtěli, aby tam byl nějaký právník, a protože paní 

právnička Dr. Olašáková odchází k 31. prosinci, požádali jsme tedy firmu Ritter 

Šťastný a bude nás v této skupině doplňovat paní právnička od advokátní 



Strana 137 z 176 

 

kanceláře Ritter Šťastný. Já jsem chtěla, abychom měli jednoznačně dané noty, 

jakým způsobem můžeme, nebo že máme nějaké právo, takto za zastupitele jednat. 

Prosím paní Krejčí, kdyby tam to usnesení dala, nebo vy ho máte před sebou, máte 

před sebou tu první část, dohodou zrušit v podstatě smlouvu o smlouvách 

budoucích, dohodou obou smluvních stran. Ona jinak zrušit nejde, pouze dohodou, 

čili se pokusit o to, jestli to dohodou zrušit jde. Pak jsme se domnívali, že 

základní problém, který tady je, aby zůstal objekt Kaska zachován, a pokud 

nebude možná jiná dohoda, abychom měli možnost, případně výstavbu galerie 

nabídnout na jiných pozemcích města. Poslední, abychom postupovali v souladu s 

podmínkami záměru, který byl vyhlášen, protože ne všechny další následující 

kroky byly přesně v souladu se záměrem. Takže jsme chtěli, aby tato skupina těch 

čtyř lidí, Ing. Fišer, Ing. Matyášek, paní doktorka Hučínová a já, abychom měli 

od vás pravomoc, takto vůbec jednat. Protože nechci jednat ani sama za sebe a 

nechci, aby kdokoliv, kdo v té skupině je, jednal sám za sebe. Chci, aby to bylo 

rozhodnutím zastupitelstva. Takže pokud…. ti čtyři, kteří tam jsou, to je k 

tomu, co jsme se bavili předtím. Co chtěl pan Ing. Filouš. Takže, prosím, ještě 

paní Krejčí. Prosím vás pěkně máte před sebou, přečtěte si to pořádně, jestli 

takhle souhlasíte. Jestli to není třeba příliš úzké vymezení, jestli si 

uvědomujete, co to všechno znamená, protože v případě dohody o odstoupení můžou 

být vzneseny nějaké nároky. My jsme se tady bavili na minulých zastupitelstvích, 

ať si necháme udělat právní rozbory. Právní rozbory o tom, jestli smlouva je či 

není platná, jsou svým způsobem vyhozené peníze, pokud nebudu mít jednoznačné 

rozhodnutí soudu. To byl ten důvod, proč jsem psala na Nejvyšší soud, že chceme, 

aby bylo urychlené rozhodnutí, aby bylo rozhodnutí o tom, jestli smlouva je či 

není platná, protože pořád jsme v právní nejistotě. Ale chci, abyste si všichni 

uvědomili, co to znamená. V okamžiku, kdy začneme takovýmto způsobem vyjednávat, 

tak svým způsobem můžeme být napadeni, že rušíme investiční záměr bez ohledu na 

to, jestli smlouva je či není v pořádku. Znovu upozorňuju, pokud budeme v těchto 

intencích jednat a budeme se bavit o tom, jestli odstoupíme dohodou obou stran, 

může to nést pro nás i další právní eventuálně finanční nároky. Jestli jste s 

tímto všichni srozuměni, je nás tady teda dneska už málo, mělo by o tom 

rozhodovat celé zastupitelstvo, protože bych byla nerada, aby pak někdo řekl…… 

 

JUDr. Olašáková: Paní primátorko, já jsem si tady jenom pod nos breptala, že 

když to bude dohodou, pokud dojde ke zrušení té smlouvy dohodou, tak si myslím, 

že nemůže druhá strana uplatňovat žádné nároky, pokud s tím bude souhlasit, ale 

očekávala bych, že součástí té dohody bude i nějaký způsob narovnání těch 

vzájemných vztahů, ale pokud by přistoupila druhá strana na dohodu, tak potom už 

by neměla po městě vyžadovat nějakou náhradu škody nebo něco dalšího. 

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Já bych souhlasil s tím, co předeslala 

paní Dr. Olašáková. Skutečně pokud půjde o dohodu, tak samozřejmě podléhá 

schválení v zastupitelstvu. Pokud by ta dohoda byla nevýhodná pro město, tak asi 

k žádnému schválení nedojde. Je tam ta klauzule o tom, že ukládá tomu 

vyjednávacímu týmu, aby postupoval striktně v souladu s vyhlášeným záměrem a 

podmínkami záměru, protože tak, jak jsem uváděl v té analýze, záměr i podmínky a 

nejenom tyto dvě věci, ale i návrh společnosti MANTHELLAN jsou jediné koncepty, 

které jsou pramenem těch společných závazkových vztahů a pokud dnes vidíme, že 

ty závazkové vztahy jsou pokřivené nebo dokonce i neplatné ze zákona, tak 

samozřejmě my se tady budeme snažit o to, abychom se dohodli. Pokud by k té 

dohodě nedošlo, tak budeme stejně v souladu s tím usnesením postupovat v souladu 

se záměrem a budeme se asi muset snažit o to, aby došlo k vyjasnění té věci 

jinou cestou. V tomto případě už nám zbývá pouze cesta soudní. 

 

RNDr. Rašková: Děkuji, nebyla to sice technická, ale chápu, proč jste se 

přihlásil. 

 

Ing. Navrátil: Jsem rád, že je to takto připravené. Ještě upozorňuji, že možná 

to budeme muset potom už řešit modrou obálkou, že ta vůle k vzájemné komunikaci 

ze strany toho investora už pak nemusí být, takže aby toto pověření platilo i 

pro další kroky, které bude město potom podnikat.  
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RNDr. Rašková: Všechny kroky, které by město podnikalo, budou vždycky 

schvalované zastupitelstvem. Toto je tak závažný problém s dalekosáhlými 

důsledky, že já v žádném případě kromě toho, že jsem napsala dopis na Nejvyšší 

soud a MANTHELLANu, tak žádné kroky, které by vedly k něčemu jinému, rozhodně 

nebudu dělat v žádném případě sama. 

 

P. Kapounek: Já jsem chtěl se přihlásit v souvislosti s tím bodem MANTHELLAN a 

trochu ohledně toho parkování, ale když se tady teď bavíme o něčem jiném, tak 

bych se přihlásil později. 

 

RNDr. Rašková: Co jsem říkala předtím, je nás tady pět a půl, samozřejmě pokud 

bude 18 hlasů, tak budeme vyjednávat, ale byla bych nerada, protože znovu 

upozorňuji, to s sebou může nést i nějaké právní, eventuálně finanční, nároky, 

aby ti, co tady nebyli z toho byli tím pádem okamžitě vyjmuti. Takže teď dost 

dobře nevím, protože jsem předpokládala, že ten mandát dostaneme dostatečně 

silný od celého zastupitelstva. Teď dost dobře nevím, jestli vás, kteří tady 

jste, jestli vás mám k něčemu podobnému zavazovat. 

 

P. Kapounek s technickou poznámkou: Paní primátorko, rozumím Vaší výhradě, potom 

je na zvážení, stejně asi by za malou chvíli nastal stav, kdy nás tu nebude 

dostatek, jestli se nedomluvit rovnou na co nejbližším termínu, kdy by 

zastupitelstvo pokračovalo a ten bod by se schválil tam v co nejširším počtu 

členů hned jako první, je stejně v pořadí. 

 

RNDr. Rašková: Já bych tedy nerada, musím říct, zastupitelstvo svolávala ještě 

znovu. Uvědomte si, že jsou tady i nějaké ženy a v tom předvánočním čase těch 

pracovních povinností je poměrně dost. 

 

P. Kapounek: Paní primátorko, já bych se s dovolením opravil. To zastupitelstvo 

dneska skončí tím, že nebude dokončeno a bude se muset stanovit termín, kdy bude 

pokračovat. Tak je otázka (RNDr. Rašková: Nemusí to tak být.), jestli se rovnou 

nedomluvit na nějakém termínu takovém, kdy se nás tu sejde, co nejvíce, aby to 

bylo co nejdříve, abychom co nejdříve schválili tento bod. 

 

RNDr. Rašková: Zatím teda musím říct, že jak mi tady říkal kolega, v okamžiku, 

kdy začneme vyjednávat, tak rozhodně na té první schůzce nedojde k nějakému 

významnému posunu. To si teda nemyslím. Bude to takové, jemně řečeno, naťuknutí, 

že tady nějaké problémy existují. Takže v tom případě pojďme, prosím, hlasovat a 

pak teda pokud by se jednalo o nějaké závažnější rozhodnutí, tak už by to pak 

bylo na celém zastupitelstvu. Jestli je takhle souhlas od všech. 

 

Ing. Matyášek: Jestli můžu ještě, skutečně to vyjednávání tím usnesením 

zastupitelstva začíná, ten mandát samozřejmě je daný podle zákona tím, že 

rozhodne nadpoloviční většina zastupitelů. Určitě by bylo vhodnější, kdyby těch 

zastupitelů bylo více, ale v té současné situaci a v podstatě v časové tísni, ve 

které jsme tím, že MANTHELLAN udělal určité kroky a my je musíme řešit, tak nám 

nezbývá asi nic jiného, než ten mandát udělit a přijmout. Samozřejmě pokud by 

nastávala nějaká vážná rozhodnutí nebo vážné návrhy, tak samozřejmě skupina 

půjde s tímto rozhodnutím před zastupitelstvo. Zastupitelstvo buď odsouhlasí, 

nebo neodsouhlasí, takto si myslím, že jsme schopni se na ten dnešní krok dívat. 

Tak by to mělo být. 

 

Ing. Filouš: Já si myslím, že v první řadě by se měla ta pracovní skupina 

zaměřit na to, aby seznámila naše kolegy v MANTHELLANu s tím, jaké máme k 

dispozici právní posudky. Tady bych si dovolil s Vámi trošku nesouhlasit v tom 

smyslu, že jich můžeme mít kolik chceme do té doby, dokud nerozhodne soud. 

Protože přece leda jsou to právní názory renomovaných advokátů, koneckonců jsme 

si je objednali my sami a pokud vím a paměť mě neklame, tak všechny hovoří 

stejným hlasem, že město nemůže udělat žádné pochybení, pokud nebude vyhovovat 

těm požadavkům MANTHELLANu a že město má postupovat v souladu se záměrem a pokud 

nebudou ty projekty v souladu se záměrem, jak z hlediska obsahového, tak z 

hlediska termínového, tak nejsou právně závazné. Toto je potřeba, abychom na tom 
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jednání s MANTHELLANem našim partnerům sdělili a mělo by to tvořit výchozí rámec 

pro to jednání. Na tom vůbec nic není a uvidíme, jak se oni k tomu postaví. 

Potom snad jednu malou výtku. Já jsem včera, když jsme začínali toto 

zastupitelstvo, navrhoval, abychom ten bod MANTHELLAN předřadili a učinili ho 

jako druhý, to nebylo schváleno, přesto že tady máme ještě teplý návrh usnesení, 

který teďka, jak známe, že se zpravidla ten druhý den už nescházíme v plném 

počtu, je ohrožen tím, že nemusí mít až tak, jako bych řekl v uvozovkách, tu 

velkou podporu většinovou, přestože může být schválen. Takže to považuju za 

chybu a příště bych navrhoval, paní primátorko, abychom ty důležité věci, které 

hýbou celým městem, zařazovali jako první a ty, které tím celým městem nehýbou a 

týkají se pouze některých partikulárních, byť důležitých částí, abychom 

zařazovali na konec. 

 

Ing. Navrátil s technickou poznámkou: Pojďme hlasovat. 

 

RNDr. Rašková: Chce Mgr. Švec ještě něco, než budeme hlasovat? (Pozn. 

zapisovatelky: Mgr. Švec se vyjádřil mimo mikrofon.), takže pojďme, prosím, 

hlasovat o tom, že…. pardon, pan Ing. Fröml, chcete k tomu něco? 

 

Ing. arch. Fröml: Já jsem chtěl říct, že jelikož je nás tak strašně málo a 

neprošlo by to, kdybych nehlasoval, takže já hlasuji pro, i když mám velké 

výhrady k účasti Ing. Fišera, protože zatím dělal věci spíš opačného garde. Budu 

hlasovat pro tuhle skupinu, abych vám …….. (RNDr. Rašková: Já bych prosila 

všechny zastupitele, aby to, že třeba vzájemně se nemáte rádi, se nepromítalo do 

pracovních věcí.) jde tu o ty kroky, které byly uskutečněny.  

 

RNDr. Rašková: Ing. Fišer žádné kroky vůči MANTHELLANu nedělal, doposud a v 

podstatě za poslední období je nedělal nikdo kromě mě, která jsem si dovolila 

napsat na Nejvyšší soud a dovolila požádat MANTHELLAN, aby pozastavil veškeré 

práce. Zatím jiné kroky dělané nebyly. 

 

Ing. Filouš: Já už s tím nechci zdržovat, pouze jednu technickou otázku. Jakým 

způsobem bude potom ta pracovní skupina hlasovat o tom, k jakým závěrům dochází. 

Jestli je tady k tomu nějaký jednací řád té skupiny nebo se bude hlasovat 

většinově, nebo se může přehlasovat nebo musí být shoda. Uvažovali jste tady nad 

tím? Nebo to bude předloženo s výhradou koholiv…… (RNDr. Rašková: Já tedy ruším 

tady tuto skupinu, ať vyjednává, kdo chce, jak chce, protože ……) Paní 

primátorko, nezlobte se, to je technická věcná otázka. Prosím odpovězte mi na 

to, vůbec nic v tom nehledejte, je to normální dotaz prostého zastupitele. 

 

RNDr. Rašková: Prosím, pana Ing. Matyáška, jestli je schopen odpovědět. Žádný 

jednací řád pracovní skupiny, která ještě není schválena, která ještě nepracuje, 

žádný jednací řád pracovní skupiny nemáme, není to pracovní skupina, je to 

kolektiv, který by mohla být pověřen tím, že bude jednat s MANTHELLANem. V 

souladu všech čtyř lidí. 

 

Ing. Matyášek: Já bych k tomu chtěl asi uvést to, že ta pracovní skupina tím, že 

tam byl doplněn ten bod, že nám zastupitelstvo ukládá jednat nějakým způsobem v 

souladu s tím, jak byl konstruován záměr, tak se od tohoto požadavku nemůže 

odchýlit a musí v podstatě všichni členové té pracovní skupiny postupovat tímto 

směrem. To je asi základní požadavek, určitě budeme v té pracovní skupině, pokud 

bychom měli nějaké nevyřešené problémy, ty věci předkládat zastupitelstvu. 

Pracovní skupina není od toho, aby rozhodovala, že se nějakým způsobem pojede, 

ale aby předjednávala věci, které budeme chtít vyřešit, abychom je předkládali 

zastupitelstvu. Tak asi myslím, že by to mohlo stačit. 

 

Ing. Filouš: Paní primátorko, já bych chtěl poděkovat Vaším prostřednictvím panu 

kolegovi Matyáškovi za zevrubné vysvětlení té věci a toho mého dotazu. 

 

RNDr. Rašková: Pane inženýre, já Vám musím říct, že po posledním Vašem dotaze 

zvažuje svoji přítomnost v této pracovní skupině, protože to dělám v nejlepším 

úmyslu, abychom město dostali z problému, který vznikl podepsáním smlouvy o 
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smlouvách budoucích. Jestliže jsem za každý krok a tady toto si myslím, že je 

krok, který teda měl být na ochranu města, abych se zodpovídala, jaký máme 

jednací řád skupiny, tak to mně připadá tak absurdní, že nechci v této skupině 

dál pracovat. 

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Paní primátorko, pojďme hlasovat. 

 

RNDr. Rašková: Já se zdržuji hlasování, prosím, pojďte hlasovat. Já se přece 

tady nenechám napadat, ať udělám cokoliv, tak dělám vstřícný krok, protože mě 

samotnou to štve, jak je smlouva uzavřena a první, co je, tak místo, abyste nám 

dali důvěru, o kterou vás tedy žádáme, tak první, co je, jestli máme jednací řád 

skupiny. Skupina se ještě ani nesešla, ani nebyla jmenovaná, ale první dotaz, 

jaký máte jednací řád. Pane Ing. Filouši, děkuji Vám za Vaši důvěru. 

 

Ing. Filouš: Paní primátorko, pokud se na mě obracíte takto osobně…… 

 

RNDr. Rašková: Nedala jsem Vám slovo. Ing. Kousal má technickou. 

 

Ing. Kousal s technickou poznámkou: Vážená paní primátorko, nenechte se rozhodit 

kolegou Filoušem. Já nechci na jeho adresu nic říkat, abych neřekl něco, co by 

mě mrzelo. Já Vás prosím, zapomeňte, co kolega Filouš tady prezentuje, poněvadž 

on nemá morální právo tady sedět. On zradil hnutí, kterého sem nominovalo, on 

zradil voliče, které hnutí dali hlas, já bych byl rád, abychom už konečně 

hlasovali. 

 

P. Kapounek: Já bych chtěl za prvé upozornit, že pan Filouš je jedním z členů 

zastupitelstva a i pokud má nějakou mimořádně z mého pohledu hloupou otázku, tak 

to ještě nemusí být nutně důvod zbořit dohodu, která tady nějakým způsobem 

konsensuálním proběhla. To samé platí na adresu pana Kousala, že když tu plácne 

nějakou hloupost, tak přece jen bychom mohli všichni zatnout zuby a udělat věc, 

která je pro občany Prostějova, protože to je to nejdůležitější a kvůli tomu 

tady jsme. 

 

Mgr. Švec: Já jsem chtěl mluvit trošku k tomu MANTHELLANu, myslel jsem si, že 

před tím třeba odhlasujeme tu pracovní skupinu, ať něco máme hotového. Já jsem 

se chtěl zeptat, kam se ztratila ta myšlenka, kterou jsme tady minule 

akcentovali po závěrech, které předložila právní kancelář Ritter Šťastný, která 

říká, předložte MANTHELLANu názor, že smlouva je neplatná ať se s tím nějak 

porvou, protože teď najednou to je trošku ústupek, jako že budeme se doprošovat, 

jestli náhodou s námi nechtějí jednat a budeme, jak říká paní primátorka 

oťukávat, atd. To je první můj pohled, kam se ztratila ta myšlenka, že ji 

považujeme za neplatnou. Druhý, ale o tom jsem chtěl mluvit po hlasování, co s 

tím parkovištěm. Obracejí se na mě a věřím, že i na vás, občané horem dolem, já 

každého posílám a směřuji úplně někam jinam na pana Pospíšila, který 

zjemňovanými dodatky tohle umožnil, eventuálně na pana Pišťáka, který to v 

prosinci 2010 podepsal, protože tito lidé to umožnili, obhajují to, říká pan 

náměstek dneska, mají na to právo. Znovu říkám, zítra můžou oplotit prostor před 

Kaskem a budeme chodit na ples možná přes ten byt, někde bokem nebo tržnicí, a 

bude to všechno podle práva. Kde je naše právo vlastníka, kde je právo zdravého 

rozumu? Proč neodstraníme zátarasy? Jestli se jim to nelíbí, ať nás žalují. 

Stejně jako říká Ritter Šťastný, pokud neuznají neplatnost smlouvy, ať nás 

žalují. Paní právnička zde říká, jenom soud může rozhodnout, ať rozhodne, jestli 

my to k soudu dát nemůžeme, podle všech, nechci dělat chytrého, ale my to 

k soudu dát nemůžeme, tak ať to tam dají oni. Ale přece nejsme nějací králíčci a 

v situaci, kdy lidi nemají kde parkovat a přijedou na ples a nemají kde postavit 

auto a teď uslyší od nás, že budeme oťukávat ten MANTHELLAN, atd. Mně to 

připadne úplně šílené. Postavme se tomu trošku taky jako vlastníci pozemků a 

jako lidi, kteří hájí zájmy občanů. 

 

Ing. Matyášek s technickou poznámkou: Znovu technická, pojďme hlasovat. 
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Mgr. Pospíšil: Jenom musím reagovat na ten výrok pana Mgr. Švece, který říká, že 

posílá ty občany hlavně za mnou, za mnou ještě nikdo nedorazil. 

 

RNDr. Rašková: Prosím, pojďme hlasovat, nebudu hlasovat, já si myslím, že jsem 

udělala všechno, co mně právní řád této republiky umožňuje. Napsala jsem na 

Nejvyšší soud, aby zrychlil jednání, aby rozhodl o meritu věci. Napsala jsem 

společnosti MANTHELLAN, že máme právní nejistotu, a protože si nejsme jisti, 

jestli smlouva je či není platná, ať zastaví veškeré akce. Dohodli jsme se 

s Ing. Matyáškem, že půjdeme na osobní jednání. Nemáme ještě jednací řád, až ho, 

pane inženýre, uděláme, tak pak se nechám do této pracovní skupiny nahlásit. 

Znovu bych zopakovala, že mě není nejlépe a myslím si, že i já mám právo se 

občas urazit. Teď jste se mě tedy fakt dotkli, bohužel. Je to vaše právo. Takže, 

prosím, hlasujeme o tomto usnesení tak, jak je na tabuli. 

 

Hlasování: 

11:36:52 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Omluven         

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Pro             

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Nehlasoval      

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Pro             

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Pro             

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Pro             

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Zdržel se       

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Nehlasoval      

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Nehlasoval      

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Nehlasoval      

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Nehlasoval      

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Nehlasoval      

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 13 (37%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 6 (17%) 

Omluveno: 15 

 

Nebyl schválen návrh: 

Zastupitelstvo města Prostějova  
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pověřuje RNDr. Alenu Raškovou, primátorku, Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka 

primátorky, Ing. Aleše Matyáška, člena Zastupitelstva města Prostějova a 

JUDr. Ivanu Hučínovou z advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, jednáním se 

společností MANTHELLAN a.s., sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 

00, IČ: 28205618 o: 

1. Zrušení/zániku závazkových vztahů sjednaných Smlouvou o budoucích 

smlouvách ze dne 16. 7. 2010 dohodou obou smluvních stran, nebo 

2. Možnosti realizovat projekt Galerie Prostějov při zachování objektu 

Kulturního a společenského centra, nebo 

3. Možnosti realizovat výstavbu projektu Galerie Prostějov na jiných 

pozemcích, jež statutární město Prostějov může společnosti MANTHELLAN a.s. 

nabídnout. 

 

ukládá výše jmenovaným zástupcům města Prostějova, při jednání postupovat 

v souladu s podmínkami záměru vyhlášeného usnesením zastupitelstva č. 

18224 ze dne 4. 11. 2008 a zákonnými požadavky, které jsou na dispozice s 

majetkem města Prostějova v této věci kladeny. 

 

 

RNDr. Rašková: Návrh nebyl schválen. (Pozn. zapisovatelky: Rozprava v plánu mimo 

mikrofon.) Prosím? Máte pocit….  

 

P. Kapounek: Paní primátorko, naším jménem jako těch, co tady sedíme, se Vás 

dotklo, že pan Filouš za sebe něco řekl. To se zase dotýká osobně mě, protože já 

nejsem třeba pan Filouš a nemusím souhlasit se vším, co tady, řekl. 

 

RNDr. Rašková: To jsem ráda. Mně by stačilo, kdyby pan Filouš řekl, že to tak 

nemyslel. 

 

Ing. Navrátil: Krátké dotazy a bude jich několik. (Pozn. zapisovatelky: Na dotaz 

zapisovatelky mimo mikrofon, v kterém budě se jedná, zda v bodě 18.) Jsme stále 

v bodě 18. (RNDr. Rašková: Ano.) Domovní správa platí nájem MANTHELLANu 49 000 

plus DPH. První dotaz je, prostřednictvím paní primátorky, například na paní 

Halvadžievovou, jestli ten nájem budeme platit i od 1. 1. 2018. Druhý dotaz na 

pana arch. Mlčocha, jestli památkáři vědí o probíhajícím archeologickém 

průzkumu, myslím památkáři prostějovští, případně, jestli ví o něčem a jestli 

ten průzkum skutečně tedy probíhá podle intencí zákona. Třetí dotaz, já to když 

tak pak zopakuji, ale teď, abych opravdu nepřišel o ty dvě minuty, na pana 

Fišera, jestli existuje nějaký přípis z kraje ohledně platnosti, či neplatnosti 

regulačního plánu, kterému říkáme Zajícův regulační plán, jestli tam nějaká 

pochybnost je nebo není. Potom nejlépe asi zřejmě na pana Mgr. Pospíšila, který 

dojednával ty dodatky, jak je to tam tedy s tím termínem, pokud záměr 

zastupitelstva z roku 2008 přesně definoval od podpisu nájemní smlouvy v roce 

2010 jednotlivé kroky a skončilo to někdy v roce 2015, tak jak je to tam s těmi 

dodatky, které vylepšily tu naši pozici? Ale pojďme tedy postupně, nejdřív teda, 

jak je to s tou domovní správou, které platíme nájem a jestli od 1. 1. 2018 ho 

budeme platit nadále a prosím pak ještě, já teď přeskočím několik dotazů, úplně 

poslední, co kdybychom na 2. ledna objednali jeřáb, a protože ctíme to datum 

31. 12. 2017, tak po tomto termínu, tzn. nejlépe 2. ledna odstranili betonové 

zátarasy a zbytek teda nechali na MANTHELLANu, protože mám obavu, že nějaká 

další jednání stejně moc probíhat nebudou, že se s nimi budeme bavit přes modrou 

obálku, a to bych měl potom dotaz na paní doktorku Olašákovou, jak se dá 

postupovat v případě, že protistrana nebude chtít nějaká jednání s jakýmkoliv 

naším vyjednávacím týmem. 

 

RNDr. Rašková: Zatím to bylo tak, že tedy včera se pan Morávek omluvil s tím, že 

ve středu zavolají a nabídnou další termín. 

 

Ing. Navrátil: Děkuji, tak teď těch několik dotazů, kdy už sám nevím, co jsem se 

všechno ptal, ale mám to psané, tak krok za krokem. 
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J. Halvadžievová: Já odpovím, domovní správa tržnici pouze provozuje tak, jak 

ostatní zařízení na svoje náklady. Má s městem uzavřenou smlouvu o zajištění 

služeb obecného hospodářského zájmu a touto smlouvou vlastně se dorovnávají 

ztráty z tržeb těchto zařízení a s těmi jakoby náklady. Jak to bude dál s 

nějakou smlouvou nebo výpůjčkou, to bych spíš ten dotaz směřovala na pana Vojtka 

a na jeho odbor, protože to teda nevím. 

 

Ing. Navrátil: Já mám za to, že těch 49 000 plus DPH platí domovní správa. Tak, 

když tak potom…. 

 

J. Halvadžievová: Ano, my budeme mít dozorčí radu ve čtvrtek, takže potom bych 

Vám do 30 dní odpověděla. 

 

Ing. Navrátil: Zkusme to do toho druhého. 

 

J. Halvadžievová: Dobře, tak hned po jednání dozorčí rady. 

 

Ing. Navrátil: Řekněme si, že skutečně konečný termín je 31. 12. a ctěme to 

všichni a zkusme do té doby všechny ty moje otázky, respektive všechny ty body, 

co jsou zde nejasné zodpovědět. (J. Halvadžievová: Dobře.) Ať vím, jestli na 

toho druhého ten bagr objednávat nebo ne. Bod dvě byl na pana Mlčocha. 

 

Ing. arch. Mlčoch: Dle mých informací žádný ze subjektů, které vykonávají 

archeologický průzkum v okolí Prostějova, nedostal zakázku k provádění 

archeologických průzkumů v dané lokalitě.  

 

RNDr. Rašková: Děkuji, to jsem se chtěla zeptat, protože já jsem mluvila s panem 

památkářem a říkal mi totéž. Nedošlo k nějaké změně? Nedošlo. 

 

Ing. Navrátil: Teď hodně důležitý dotaz teda na pana Fišera, jak je to s tím 

Zajícem. 

 

Ing. Fišer: Pokud vím, tak dostali jste včera na stůl materiál, kde nám odbor 

územního plánování sděluje, že probíhá řízení na žádost MANTHELLANu, to řízení 

zatím nebylo ukončeno. Pokud se týká vyjádření krajského úřadu, ptal jsem se na 

to, jaké doporučení nebo rozhodnutí dal. Krajský úřad dal všeobecný metodický 

pokyn, jak to má probíhat a de facto rozhodnutí bude asi na našem odboru 

územního plánování. Ten termín o tom rozhodnutí je ještě asi týden, tuším.  

 

Ing. Navrátil: Já mám obavu, že ten termín už vypršel, ale dobře. Sledujte to 

prosím, všichni, co zde jste. Teď teda ten dotaz na Mgr. Pospíšila, pokud byl 

vypsaný záměr zastupitelstva, kde byly uvedené závazné termíny, tak jak je to s 

tím konečným termínem, který podle mě už vypršel. Jak je to s těmi dodatky, co 

jste tam vylepšil? 

 

Mgr. Pospíšil: Pokud se nemýlím, tam byly určeny nějaké termíny, které musí 

nastat po splnění určitých podmínek. Na tuto otázku, pokud se nemýlím, jsme 

minimálně 3× nebo 4× odpovídali. Mám dojem, že paní Mgr. Klímková má před sebou 

tu smlouvu, je to tak, jestli by mohla odpovědět, protože tam nenastala ještě 

jedna skutečnost, tzn., na základě té smlouvy o smlouvě budoucí se ty termíny 

samozřejmě automaticky prodlužují. To je jedna věc a pak bych ještě poprosil 

paní magistru Klímkovou, jestli by mohla říct to, co jsme se dozvěděli také od 

šéfa toho kontrolního odboru Ministerstva vnitra, když jsme konzultovali ty 

smlouvy s Mubeou, tak analogicky se to dá navléct i sem na tento problém 

MANTHELLANu, a to je ta otázka nájemní smlouvy, která byla podepsána, i když ten 

termín nekoresponduje s tím, co bylo ve smlouvě o smlouvách budoucích. 

 

Mgr. Klímková: Já bych začala od té poslední otázky, nebo od toho posledního 

bodu. Pan náměstek naráží na informaci zástupců Ministerstva vnitra, týkající se 

lhůty, po kterou Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a kontroly, může provádět 

výkon svých dozorových činností. Bylo nám sděleno, že čekají na judikát v této 

záležitosti a očekávají, že lhůta bude, aplikují momentálně tři roky, ale 
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předpokládají, že nebude delší než 5 let zpětně, tzn., nebudou vykonávat 

dozorové činnosti, týkající se rozhodnutí orgánů měst a obcí starších pěti let. 

Takže, pokud se bavíme o nájemní smlouvě a podmínkách nájemní smlouvy, tak Odbor 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra pravděpodobně nebude vykonávat svou 

dozorovou činnost a nesdělí nám svůj názor, protože je to prostě z jejich 

hlediska velice stará záležitost. Co se týká lhůt závazků investora, konat 

některé úkony, tak dodatkem číslo dva bylo upraveno, tak jak jsem vám vlastně 

sdělovala v informaci na některém z předchozích zasedání zastupitelstva, tak ty 

lhůty jsou podmíněny nebo jejich běh je podmíněn. Lhůty, které jsou tam uvedeny, 

začnou běžet, až budou splněny tři podmínky. Pouze dvě z nich jsou v současné 

době splněny a třetí podmínka splněna není, tudíž ty lhůty prozatím vůbec 

nezačaly běžet. Nemůžou začít běžet. Konečný termín se o dobu od podpisu smlouvy 

po zahájení běhu těch lhůt prodlužuje. Tzn., že v žádném případě nemůžeme říct, 

že ten konečný termín už uplynul. Momentálně podle mých výpočtů se nacházíme 

někde v roce 2024 s konečným termínem. 

 

Ing. Navrátil: Dovolím si nesouhlasit. Mám před sebou jeden záměr, já možná 

ještě nechám teda pana Pospíšila, nechť řekne svůj názor, ale pokud já zde mám 

záměr zastupitelstva, tak vybraný účastník je povinen do a teď tam následuje, do 

jednoho roku od uzavření nájemní smlouvy, což bylo 22. prosince 2010, požádat o 

EIA, následně do šesti měsíců nejpozději do 24 měsíců požádat o vydání územního 

rozhodnutí, to nevím, jestli už provedli. Do šesti měsíců od pravomocného 

územního rozhodnutí, atd., atd. Ale prostě ty termíny byly jasně dané v záměru a 

ten záměr se prostě nenaplnil. Tečka, to se stává, za to nemůže ani město, za to 

nemůžou ani občané, za to může možná velké očekávání investora, ale prostě ten 

záměr se nenaplnil a tečka. Pak byl ten druhý záměr rady tady na ten pronájem a 

ten končí 31. 12. 2017. Tečka. Poprosím pana Pospíšila o jeho názor na ten 

dodatek. 

 

Mgr. Pospíšil: Dám za chviličku slovo paní magistře Klímkové, ale jenom řeknu 

(Ing. Navrátil: Spíš jeho názor.), že ta smlouva se musí číst jako komplex, 

komplexně tzn., co tady říkala paní Mgr. Klímková, nejenom ty termíny, které vy 

čtete odděleně, ale ty termíny jsou vázány na další články smlouvy, které musí 

být naplněny tak, aby ty termíny de facto byly spuštěny. 

 

Mgr. Klímková: Můžu ještě já doplnit? Pan Ing. Navrátil čte ty lhůty ze záměru, 

předpokládám. Já jenom bych chtěla upozornit a říkala jsem to tady už 

několikrát, že tyto podmínky byly překonány usnesením zastupitelstva, kterým 

bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucích smlouvách ve znění, ve kterém byla 

ta smlouva podepsána. Tzn., že zastupitelstvo svým rozhodnutím v roce 2010 

schválilo ty podmínky jinak. 

 

(Pozn. zapisovatelky: Připomínky z pléna mimo mikrofon.) 

 

RNDr. Rašková: Tak moment, nebudeme se tady tahle dohadovat, paní magistra řekla 

svůj názor. 

 

Ing. Filouš s technickou poznámkou: Já mám technickou už asi 15 minut, nechal 

jsem běžet tu diskusi, ale po té, co tady poslouchám paní Mgr. Klímkovou, která 

(RNDr. Rašková: Prosím tu technickou.) dobře technická, kde jsou ty papíry, 

které jsem si vyžádal? 

 

RNDr. Rašková: Můžete se do nich podívat, jsou tady, pan kolega Fišer Vám 

vysloví právní názor, jaký tady je k tomu zveřejňování. 

 

Ing. Fišer: Pokud chcete vidět, můžete, šlo to do rukou paní primátorky, k 

vyjádření z hlediska majetkoprávního k projektové dokumentaci. Paní primátorka 

není ta správná osoba, protože podle interních předpisů vyjádření k územnímu 

rozhodnutí vydává odbor správy majetku města a dokumentace z hlediska autorských 

práv je veřejně přístupná, až visí na úřední desce. Takže teďka bychom museli 

mít souhlas projektanta nebo investora, že tuto dokumentaci můžeme zveřejnit 

před tím, než bude viset na úřední desce. Ale pokud je to jinak, nevím, jestli 
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odbor správy majetku města zveřejňuje dokumentaci, možná odpoví, jestli 

zveřejněte dokumentaci před tím, než je vydáváno nebo Stavební úřad, než je 

vydáváno územní rozhodnutí, než rozhoduje o tom procesu. To je z hlediska 

zákona, jinak bychom se museli zeptat investora. 

 

Ing. Navrátil s technickou poznámkou: Ještě aby se nezapomnělo na ty dotazy 

další, ještě jsem se ptal paní Olašákové na tu obálku s pruhem. Jenom ještě k 

paní Klímkové, každý právník musí ctít a každý zastupitel zákon o obcích § 39 

odstavec 1. V době, kdy se smlouva schvalovala, jsem v zastupitelstvu nebyl, 

jako občan jsem se nemohl dozvědět, pokud by to nebylo na úřední desce, takže 

jakožto občan jsem vycházel z úřední desky, kde byl uvedený tento záměr a každý 

právník a každý zastupitel musí respektovat, že záměr je prvotní a smlouva, 

která se pak vyčuchtá, je druhotná. Pokud to ten dotyčný nebo dotyční nechtějí 

chápat, tak potom nastává sedmiletý problém možná desetiletý. Ještě tu odpověď 

od paní Olašákové. 

 

RNDr. Rašková: Dr. Olašáková tady momentálně není, jestli je schopna, až přijde, 

jestli teda nevadí, možná tady ještě budeme. 

 

Ing. Matyášek: Já tady skutečně zírám, jakým způsobem se tady nahlíží na právní 

situaci města. Paní Mgr. Klímková nás tady krmí tím, že záměr byl překonán 

smlouvou. To přece není pravda. Smlouva musí odpovídat záměru, a dokonce máme i 

v literatuře Ministerstva vnitra uvedeno, že nejenom smlouva, kterou se převádí 

majetek, ale i smlouva o smlouvách budoucích, která vede k převodu majetku. 

Jestliže byl vyhlášený záměr a nebyla vyhlášena změna záměru, tak ta smlouva, to 

rozhodnutí o té smlouvě v žádném případě nemá účinky změny záměru. Nezlobte se 

na mě, paní magistro, Vaším prostřednictvím paní primátorko, ale to, co tady 

uvádíte, to je hrubé zkreslení té situace, kterou popisuje jednak ta zpráva 

k Mubei, jednak judikatura, prostě není to tak. Ta smlouva musí odpovídat 

záměru, jinak to nejde, protože, to si prostudujte, jinak by byla veřejnost 

matena, jinak by vlastně došlo k naplnění toho, o čem se zmiňuje už rozsudek 

Okresního soudu, že město nejedná s péčí řádného hospodáře, protože nezveřejnilo 

řádně záměr. Až na základě záměru se podepisuje smlouva, uzavírá smlouva a 

jestliže je ve smlouvě něco jiného než v záměru, tak ta smlouva je od počátku 

neplatná. O tom to je. 

 

Mgr. Klímková: Z tohoto pohledu je potřeba oddělit dvě věci. Jedna věc je 

zveřejnění podstatných náležitostí toho převodu. Záměr obce prodat, směnit, 

darovat hmotný nemovitý majetek je třeba zveřejnit na úřední desce, ale ostatní 

podmínky toho převodu nebo budoucí smlouvy není třeba zveřejňovat na úřední 

desce. Je možné následně při rozhodování zastupitelstva o tom právním jednání 

tyto podmínky upravovat. To se právě v tomto případě stalo. Takže z mého pohledu 

je to tak, jak jsem říkala. Takže v těch částech, kde zákon o obcích v § 39 

neukládá povinnost zveřejňovat záměr, bylo možné ty podmínky toho prodeje nebo 

budoucí smlouvy o budoucích smlouvách změnit. Ale je to samozřejmě můj právní 

názor a sama očekávám rozhodnutí soudu v této záležitosti. Vycházím z 

metodického pokynu nebo informací Ministerstva vnitra Odboru dozoru a kontroly, 

který k tomu předkládá nebo zveřejňuje na svých webových stránkách rozsáhlé 

informace a nějaké jejich právní názory. Z těch vycházíme. Samozřejmě i jejich 

názor je názor a vždy upozorňují na to, že konečné rozhodnutí může podat pouze 

soud. 

 

Ing. Matyášek: Nezlobte se, já na to musím reagovat, protože paní magistra nemá 

nastudované ty věci tak, jak je potřeba. Existuje tady judikatura, která 

stanoví, že pokud jsou se záměrem vyhlášené podmínky, tak mají váhu záměru a 

musí být dodrženy, ať nás tady paní magistra nekrmí takovými nepřesnostmi, nebo 

nevím, jak to mám říct, ale opravdu už sedm let se tady bavíme o tom, jestli 

smlouva je platná nebo není platná. Je tady k tomu judikatura, je tady k tomu 

rozhodnutí Okresního soudu a my jsme v situaci, (RNDr. Rašková: Bohužel je i 

rozhodnutí Krajského soudu.) kdy nemáme právní jistotu o tom, že ta smlouva je 

platná, podejme tedy návrh na to, aby soud rozsoudil platnost smlouvy, a budeme 
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mít jistotu a nemusíme se tady dalších 12 let bavit o tom, jestli to je rok 24 

nebo 25 nebo 28. 

 

Ing. Kousal s technickou poznámkou: Já bych se s dovolením rád omluvil z 

dnešního jednání z důvodu mé zahraniční cesty. Chtěl bych vám všem popřát hezké 

vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví a zejména Vám, paní primátorko. To se 

týká všech přítomných v sále. 

 

RNDr. Rašková: Jste omluven a přeji Vám totéž, krásné Vánoce a pohodu v rodině. 

Když se podíváme, není nás 18, jestli se teda dívám dobře. Tam je teda ještě 

notebook pana Krchňavého, tak s ním je nás 18. Prosím podívejte se, jestli je 

v předsálí, pokud tady není, tak přeruším jednání. Takže je nás 18, můžeme 

pokračovat. Nicméně, myslím, že se už svým způsobem točíme v kruhu. 

 

Mgr. Švec: Po té co včera předvedla správa majetku a pan Pospíšil u Mubei a 

připravil město o 5 milionů, mě nepřekvapuje, co předvádí dneska. To jsou pořád 

věci, které jakýmsi způsobem obhajují MANTHELLAN a zdůvodňují, proč si vlastně 

občan má trhnout nohou a auto si asi strkat někam do tašky. Já chci vědět, co 

udělá vedení města pro to, aby se na tom parkovišti dalo parkovat kromě nějakého 

oťukávání MANTHELLANu nebo žádosti Nejvyššímu soudu, aby konal, což je otázka 

měsíců. Co udělá vedení města pro to, aby mohlo parkovat těch 200, 220 aut, 

která tam denně parkovala na místě bývalé sodovkárny a co udělá pro to, aby 

zítra nebyl oplocený další kus kvůli archeologickému průzkumu. Já jsem teda 

archeologický průzkum v zimě ještě neviděl dělat, ale asi nevím všechno. Takže, 

MANTHELLAN zítra dá skruže před Kasko atd. Co udělá město, aby se to nestalo? Já 

navrhuji jednoznačně odstranit zátarasy a pomocí Městské policie dát průchod 

možnosti užívat městský pozemek občany města. Pokud se to někomu nelíbí, ať nás 

žaluje. Koneckonců, myslím si, že to právě je potřeba. Jenom ať nás žalují. 

 

P. Kapounek: Tady se toho za tu chvíli nashromáždilo tolik, že budu mluvit fakt 

strašně rychle a budu rád, jestli se do těch dvou minut vejdu a velmi o tom 

pochybuju, takže apeluji na to, abych nebyl přerušován. Za prvé, jestliže bylo 

město požádáno o vyjádření, dostalo nějakou projektovou dokumentaci, nejvyšším 

orgánem města je zastupitelstvo, neexistuje žádný důvod, proč by zastupitelé 

nemohli tu dokumentaci vidět. Dále, gratuluji k tomu, že se našel důvod, proč 

neschválit to usnesení, o kterém se před chvílí hlasovalo. Hlasování vyjadřuje 

vůli zastupitelstva, vůle evidentně není. Všecko ostatní je druhotné a můžeme se 

tady urážet kvůli tomu, kdo má, jaký názor nebo kdo se na co hloupě ptá. Myslím 

si, že je to velice špatná vizitka pro občany města Prostějova, pokud budeme 

rozhodovat podle toho, kdo se, jakým způsobem urazil nebo neurazil. Teď konečně 

k tomu bodu, o kterém jsem chtěl mluvit už delší dobu. To je to parkování. 

Nebudu zabředávat do těch právních vztahů. Krom toho, že jsem zastupitel města 

Prostějova, tak jsem pochopitelně také občan města Prostějova a občas mě něco 

nazvedne ze židle. A jestli mě něco nadzvedlo ze židle, tak už před dvěma nebo 

třemi lety bylo zablokováno parkování na tom place uprostřed Wolkerovy ulice. 

Ano, možná to není kolaudováno jako parkoviště, ale ono to fungovalo, nějaká 

auta se tam vešla. Proč jste to udělali, proto, aby si lidi zvykali na to, že 

budou parkovat potom na placeném parkovišti v obchodním domě, aby si zvykali na 

to, že se tam nedá zaparkovat, jiné vysvětlení mě nenapadá. Tak to odblokujme, 

ať jsou tam aspoň nějaká parkovací místa. To můžeme udělat hned, na to žádný 

MANTHELLAN nepotřebujeme.  

 

Ing. Filouš: Já jsem požádal o tu technickou dokumentaci, z vašeho vyjádření 

jsem vyrozuměl, že ji nedostanu, protože to je tajné. Já na tom netrvám, přít se 

nebudu. Ale, pokud tedy ta dokumentace byla předložena, mám otázku, zda jste s 

ní byli seznámeni a zda odpovídá grafické podobě vyhlášenému záměru. Prosil bych 

o odpověď, zda ta předložená dokumentace odpovídá vyhlášenému záměru. Jestli mi 

to může zodpovědět pan náměstek Pospíšil třeba, který je za problematiku 

odpovědný. 
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Mgr. Pospíšil: To nemůže, na to nemůže zodpovědět, protože tu dokumentaci jsem 

viděl asi dvě minuty. K nám na odbor se dostala dnes dopoledne nebo dnes ráno. 

Takže já jsem ji neviděl. 

 

Ing. Filouš: Můžete nám sdělit, kdy se s tou dokumentací seznámíte a vydáte vaše 

stanovisko o tom, zda odpovídá vyhlášenému záměru nebo neodpovídá? Jak vám to 

bude dlouho trvat? 

 

Mgr. Pospíšil: Poprosil bych pana vedoucího Vojtka. 

 

RNDr. Rašková: Stanovisko bude vydávat odbor. 

 

Ing Filouš: Mně nejde o to, až bude vydané stanovisko, já to chci vědět dopředu. 

 

Mgr. Vojtek: Vzhledem k tomu, že jsem to obdržel dneska ráno na stůl, v 

mezičase, když jsem byl na zastupitelstvu, tak vám nedokážu říct, jak dlouho se 

tomu bude kolega Skládal věnovat.  

 

Ing. Filouš: Potom mi dovolte další otázku prostřednictvím Vás, paní primátorko, 

na paní Mgr. Klímkovou. Zda ta grafická podoba toho projektu, tak jak byla 

vyhlášena a předložena v tom záměru, zda je pro investora závazná a musí být v 

souladu s tím, jak byl předložen ten projekt. Zda je to závazné. Zda se tím musí 

řídit. 

 

Mgr. Klímková: Já tedy se pokusím odpovědět. Já jsem tady v době, kdy se 

vyhlašoval záměr a projednávala se tady ta záležitost, tak jsem na magistrátu 

nebyla. Takže nevím, jak ten původní projekt přesně vypadal, ale vycházím z 

podmínek uzavřené smlouvy o budoucích smlouvách, kterou schválilo Zastupitelstvo 

města Prostějova v roce 2010. Ve smlouvě o budoucích smlouvách je uvedeno, že 

projekt dozná změn a že bude konzultován se statutárním městem Prostějovem. 

Takže nikde není uvedeno, že ten projekt tak, jak bude realizován, musí 

odpovídat tomu projektu, který byl předložen v rámci vyhlášeného záměru prodeje. 

Nebyla to soutěž o nějaký architektonický návrh nebo vítěze tady té soutěže, ale 

byl to záměr prodeje pozemku v centru města. 

 

Ing. Filouš: Děkuji, ta odpověď mi stačí. Takže pokud zastupitelé tehdy 

vyhlásili nějaký záměr a měli představu o tom, co se zde bude stavět, tak je 

zřejmé, že se zde stavět asi může cokoliv. Jak to teď řekla paní doktorka.  

 

RNDr. Rašková: Já bych jenom upozornila, že porušujeme jednací řád. Je to už Váš 

osmý příspěvek. Já jsem to brala tak, že se bavíme o velmi vážné věci, nicméně 

přece jenom by bylo dobré, kdybychom se v počtu příspěvků omezovali. 

 

Mgr. Švec s technickou poznámkou: Položil jsem otázku, na kterou nemám odpověď, 

co bude dělat vedení města pro to, aby se odblokovala situace s parkovištěm, 

eventuálně, jak nahradí pro ty obyvatele možnost parkování v centru. 

 

RNDr. Rašková: Nahradit možnost parkování nejde, to přece všichni víme, že v tom 

centru žádné jiné místo k parkování nemáme. Jediná možnost je, domluvit se 

s FCC, že otevře parkoviště. Jinak nevím. Jednat bude město a nebude jednat 

vyjednávací tým, který jsme si mysleli, že to bude jeden z nejlehčích bodů. Já 

aspoň, jeden z nejlehčích bodů, že nám dáváte důvěru k tomu, abychom se takto 

teda chovali. 

 

Ing. Navrátil: Za prvé ještě čekám na tu odpověď, když nebude MANTHELLAN jednat, 

co budeme dělat my, jestli toho 2. ledna objednáme ty bagry. Potom na pana 

Pospíšila, já jsem se tázal, co nového s MANTHELLANem, teď se dovídám, že na 

stůl dostal dneska materiál. Já vím, že je doba rychlá, překotná, MANTHELLAN se 

bude snažit to do 31. 12. nějakým způsobem honem stihnout. Ale jako to jsou 

podstatné informace. Já bych očekával, že tu informaci, že připravili něco a 

dali to dnes na stůl, že to dostaneme aktuálně. Proto jsem se tázal. Jinak ještě 

chtěl bych upozornit paní Klímkovou, ono je to výběrové řízení, je to dokonce ve 
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smlouvě několikrát uvedené a tam jsou nějaká pravidla. Pokud oni dali nějaký 

závazný návrh, tak ten návrh nemohu teď v průběhu toho měnit, protože to 

výběrové řízení mělo nějaká pravidla, byť to bylo výběrové řízení dle zákona o 

obcích, jak mi bylo několikrát sděleno. Takže, jestli teď dojde k posuzování 

toho návrhu, tak doufám, že bude posuzován důkladně, alespoň týden nebo 14 dní a 

rád si zajdu za panem Skládalem a za panem Vojtkem se na ten záměr podívat, 

jestli je skutečně v souladu. (RNDr. Rašková: Můžete se podívat i tady.) Já na 

to nespěchám, já se zajdu podívat tam a podívám se, v jakém stavu, to je, celá 

ta dokumentace. Dnes to asi nedám. Ten dotaz k paní Olašákové, jestli ji můžete 

někde sehnat, nebo nějakého jiného relevantního právníka. 

 

P. Kapounek: Vzhledem k tomu, že nebylo reagováno na můj příspěvek, tak se 

pokusím využít těch 20 vteřin posledních, které jsem minule nevyužil. Ptal jsem 

se na to zpřístupnění toho parkoviště na Wolkerové. Nevím, koho se ptát, pan 

Smetana právě odešel. Toho se nezeptám, tak třeba pana Fišera, co uděláme pro 

to, aby alespoň tenhle prostor, který se využíval pro parkování, šel využívat. 

 

Ing. Fišer: Mohu odpovědět, i když jsem nebyl v tu dobu v zastupitelstvu, kdy se 

ten prostor uzavřel. Pokud vím, mě se to týkalo také, protože tam mám kancelář v 

blízkosti a využívali jsme parkoviště i my. Vím, že občané z hlediska 

bezpečnosti vzhledem k tomu, že tam je restaurace nebo jak to nazvat, ten 

plechový grand a projížděla auta tady tou, řekněme, pěší zónou, tak Odbor 

dopravy nebo Policie České republiky, dopravní inspektorát, z důvodu výjezdu a 

nájezdu na to parkoviště to uzavřeli. Zda je to možné technicky a z hlediska 

bezpečnosti dopravy, tak to bude muset řešit asi Odbor dopravy s Policií České 

republiky, můžeme požádat Odbor dopravy, aby se to pokusil znovu otevřít. 

 

RNDr. Rašková: Prosím, je nás momentálně 17, protože pan bakalář si asi 

odskočil, takže vyhlašuji 10 minut přestávku. 

 

 

Následovala přestávka, po přestávce pokračovala rozprava v bodě 18. 

 

 

RNDr. Rašková: Prosím, všechny zastupitele, aby se vrátili na místa a abyste se 

zaprezentovali. Protože pokud by nás bylo míň než 18, tak přerušujeme jednání, v 

souladu jak s jednacím řádem, tak v souladu se zákonem o obcích.  

 

Prezence: 

12:23:50 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Omluven         

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Omluven         

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Omluven         

  Copková Ivana                            KSČM       27  Omluven         

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Přítomen        

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Přítomen        

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nepřítomen      

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Přítomen        

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Přítomen        

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Přítomen        

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Omluven         

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Omluven         

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Přítomen        

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Přítomen        

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Omluven         

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Omluven         

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Omluven         

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Přítomen        
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  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Přítomen        

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Přítomen        

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Omluven         

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Přítomen        

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Přítomen        

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Přítomen        

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Omluven         

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Přítomen        

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Omluven         

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Přítomen        

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Přítomen        

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Omluven         

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Omluven         

______________________________________________________________________ 

Celkem zastupitelů: 35 

Přítomno: 16  Neprezentováno: 0 

Omluveno: 18 

Nepřítomno: 1 

 

RNDr. Rašková: Je nás 16, což je míň jak 18, jak všichni víme, takže jednání 

zastupitelstva musí být, jak nám tam i signalizuje hlasovací zařízení, musí být 

přerušeno. Navrhuji, abychom se sešli příští týden v pondělí v jednu hodinu, jak 

bývá zvykem. (Pozn. zapisovatelky: Dále po rozpravě s JUDr. Olašákovou mimo 

mikrofon.) Paní doktorka Olašáková říká, že to musí být sedm dní dopředu, to je 

ze zákona o obcích, že musí být do 15 dnů, pokud je přerušeno a jiný paragraf 

říká, že musí být občané informováni, ano svoláno stejným způsobem jako obvykle. 

Čili občané musí být seznámeni s tím, že je zastupitelstvo 7 dní předem i když 

je to přerušení. Takže v tom případě by to zastupitelstvo mělo být v úterý nebo 

ve středu. Takže prosím, my se domluvíme a buď to bude v úterý nebo ve středu 

v jednu hodinu, protože někteří už mají naplánované nějaké schůzky. Pokud má, 

prosím, někdo nějaké zásadní problémy, že by nemohl ten, či onen den, tak 

řekněte zavčas, ať se sejdeme v dostatečném počtu, do 15 dnů by to možná pak už 

vycházelo v lednu. 

 

Naiclerová Hana, Ing., MBA: Tak jestli se ještě můžu zeptat, já jsem viděla, že 

pan Pospíšil listoval tím projektem, kolik má ten návrh pater? Jestli by mohl 

říct jenom tu jednu věc. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pojďte se na to klidně podívat. 

 

Naiclerová Hana, Ing., MBA: A mohl by mi to říct do mikrofonu, kolik to má 

pater? Nepoznáte, jestli je tam 1NP nebo 2NP? 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Jsou tam dvě podzemní a dvě nadzemní. 

 

Naiclerová Hana, Ing., MBA: Děkuji. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Takže skončili jsme jednání, přerušujeme jednání 28. 

zastupitelstva, svoláno bude v souladu se zákonem o obcích do 15 dnů, s největší 

pravděpodobností v úterý. Tento mechanismus je v zákonu o obcích. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Vážení přátelé, využiju toho, že mi funguje mikrofon, všem 

vám děkuji za pěkný den a přeju hlavně, zůstaňte všichni zdraví, ať se tady 

příští týden sejdeme ve zdraví. 

 

Pozn. zapisovatelky: Rašková Alena, RNDr. s ohledem na skutečnost, že ve 12:25 

hod. bylo přítomno 16 členů zastupitelstva a 18 se z dalšího jednání omluvilo, 

28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova přerušila. 
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28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova pokračovalo dne 20. 12. 2017 od 

13:00 hod. 

 

Prezence 

13:09:33 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Přítomen        

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Přítomen        

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Přítomen        

  Copková Ivana                            KSČM       27  Přítomen        

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Přítomen        

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Přítomen        

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Přítomen        

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Omluven         

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Přítomen        

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Přítomen        

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Přítomen        

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Přítomen        

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Přítomen        

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Přítomen        

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Omluven         

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Omluven         

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Přítomen        

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Přítomen        

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Neprezentován   

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Přítomen        

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Přítomen        

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Přítomen        

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Přítomen        

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Přítomen        

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Přítomen        

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Přítomen        

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Přítomen        

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Přítomen        

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Přítomen        

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Přítomen        

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Přítomen        

______________________________________________________________________ 

Celkem zastupitelů: 35 

Přítomno: 27  Neprezentováno: 1 

Omluveno: 7 

 

Rašková Alena, RNDr.:  

 

Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den, vítám vás na pokračování 28. zasedání 

Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne 20.12.2017. Prosím omluvit Ing. 

Naiclerovou, je nemocná. Pokračujeme v jednání 28. Zastupitelstva města 

Prostějova, které bylo svoláno na 11.12., pokračovalo 12.12., kdy bylo přerušeno 

pro nízký počet přítomných, po projednání bodu 18. Manthellan. Zbývá nám tedy 

projednat body Zpráva o činnosti rady města, Zpráva o plnění úkolů, Dotazy, 

připomínky a podněty členů zastupitelstva města a Závěr. Občané byli informováni 

o dnešním jednání, místě, času a programu na úřední desce a na webu města. 

Ověřovatelé z dnešního jednání budou Ing. Matyášek a Ing. Navrátil. 

 

Omlouvají se Mgr. Galářová, Ing. Pospíšil, Dr. Krchňavý, Ing. Faltýnek, Ing. 

Grulich, Dr. Balák, Ing. Naiclerová, Ing. Kousal. Takže prosím přítomno 27, 

omluveno když připočtu Ing. Naiclerovou je 8.  
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Do rozpravy se přihlásil pan M. a sice k bodu Zpráva o činnosti rady města a k 

bodu Manthellan, který bude pak k bodu Různé.  

 

Upozorňuji všechny členy přítomné na dnešním jednání, že podle jednacího řádu v 

bodě Dotazy, připomínky, podněty členů zastupitelstva je poněkud výjimka, každý 

může k jednotlivému bodu vystoupit pouze jednou 2 minuty. Vzhledem k tomu, že 

jsme v hodně předvánočním čase, tak bych žádala, abychom skutečně jednací řád 

tak, jak jsme si ho schválili, dodržovali.  

 

R. M., občan přihlášený do rozpravy: Dne 11.12., tzn. na minulém zasedání jsem 

se ptal pana velitele městské policie, jak byl vyřešen dotaz na chybějící 

přechod na ulici Šárka. Dle vedoucího odboru Ing. Zajíčka se jej nepodařilo 

dokončit na podzim kvůli zhoršenému počasí a bude tak možno učinit až na jaře. 

Policie ČR údajně nařídila odstranění značek přechod pro chodce do doby, kdy 

budou namalovány pruhy na silnici. To je buď nedomyšlený harmonogram. Podle mě 

spíše špatná práce autorského dozoru. Na chybějící odpověď jsem také upozornil 

soukromým mailem dne 16.11. paní primátorku. Jde o to, že rodiče se bojí úrazu 

dětí při přechodu přes Šárku. Dosud …… přechodu značky zákazu zastavení od 

autobusové zastávky po křižovatku Šárka – Spitznerova, nebyly po dokončení 2. a 

3. etapy regenerace Šárky vráceny na původní místo. Tím se tam zúží silnice na 

méně než 6 metrů, pokud někdo zaparkuje a řidiči se soustředí na vyhýbání 

protijedoucím vozidlům a nevěnují dostatek pozornosti chodcům. To už jsem na 

zastupitelstvu jednou říkal. Důtklivě upozorňuji všechny úředníky, že hlášené 

případy ohrožení bezpečnosti se řeší přednostně zasláním pochůzkáře na místo. 

Dcera mojí sestřenice byla ošklivě sražena na přechodu před školou nepozorným 

motoristou, ale v jiném městě. A proto ignorování takového hlášení po 

zkušenostech považuji za morální nezpůsobilost k výkonu funkce primátora či 

policie. A mě nezajímá, že to je údajně na příkaz Policie ČR. To je snad 

povinnost to nahlásit, anebo součást vaší práce? 

 

 

K bodu 19. Zpráva o činnosti rady města 

13:11:58 

Rašková Alena, RNDr.: Pokračujeme bodem Zpráva o činnosti Rady města. Pokud 

někdo chce panu M. odpovědět, odpovíme písemně asi do 30 dnů, protože myslím, že 

na některé otázky nebo částečně odpověď snad poskytnuta byla. Prosím, 

pokračujeme zprávou o činnosti rady města. Prosím dotazy, připomínky. 

 

Navrátil Jan, Ing.: 88. schůze Rady města Prostějova, usnesení č. 71060. Týká se 

to bodu Manthellan a zajímá mě, jak paní Olašáková podle rady města zajistila 

řešení právní situace s Manthellanem, jaká je momentální aktuální situace s 

vyjednáváním a jak se na to dívá advokátní kancelář Ritter Šťastný. Takže k tomu 

bodu 71060 z 88. schůze dne 14.11. 
 

Rašková Alena, RNDr.: Všechny materiály, které jsme od Ritter Šťastného dostali, 

vám byly přeposlané. Nic víc, nic míň. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Aktuální jednání mě zajímá. Jestli se teď v prosinci 

uskutečnilo nějaké jednání s tou advokátní kanceláří. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Ne. 

 

Navrátil Jan, Ing.: A pokud se o tom minulé zastupitelstvo bavilo a několikrát 

jsme zde zvažovali to usnesení na nějakém tom právním rozboru, tak jestli není 

chyba, že to řešíme svépomocně a neřešíme to za právní účasti nějakého právníka. 

Rozumíte mi? 

 

Rašková Alena, RNDr.: Ano, děkuji. Paní Orságová ještě není a paní doktorka 

Olašáková má dovolenou. Takže těžko mohu za právníky jakkoliv odpovídat. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Na to právě narážím. 

 



Strana 152 z 176 

 

Rašková Alena, RNDr.: K tomu asi nemám dál co říct, takže pokud prosím něco 

jiného? 

 

Navrátil Jan, Ing.: Mám zde ještě asi osm bodů, ale předpokládal jsem, že bude 

nějaký materiál na stůl ohledně tohoto. Materiál na stole nevidím a jestli tedy 

nebude, jestli budeme ten materiál potom hlasovat v bodě různé nebo jakým 

způsobem. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Ano. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Tak potom mám ještě jen krátce, usnesení č. 71063, zeleň v 

roce 2018. Tam se předpokládá nebo respektive vyjmenovaný je tam nový park jih a 

Husserlovo náměstí, na koho se mohu obrátit s dotazem, v jakém stavu to je. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Paní kolegyně Hemerková předpokládám, že k tomu něco 

řekne. 

 

Hemerková Ivana, Mgr.: Jižní park ještě není pochopitelně, protože tam se 

dělala, mám pocit studie nebo projektová dokumentace. Projektová dokumentace, 

jak mi říká pan vedoucí. Co se týká Husserla, tak tam myslím si, že ještě ta 

celá lokalita toho historického centra, bez ohledu na to, že je to Husserla, ale 

celá ta širší lokalita, tzn. i kolem zámku, je zpracována studie, která je 

vystavena na odboru ORI, tam se můžete všichni podívat. Takže ta studie tam je, 

ale ještě není schválena. Tzn., že ty akce jsou v přípravné fázi. Ale podívejte 

se tam. Ta studie, která tam je, mají na ORI již vystavenu. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Děkuji. Teď 71077 ze stejné schůze. (Rašková Alena, RNDr.: 

Pořád stejná rada?) 88. schůze. Poprosím o zaslání sazebníku úhrad za žádosti 

dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím o zaslání toho sazebníku. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Ano, bude zasláno, mám poznamenané. Děkuji, prosím další. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Možná bych dal místo dalším, jestli má někdo nějaký dotaz. 

Ale v diskuzi nikoho nevidím. Tak potom 91. schůze z 5.12., usnesení č. 71297 a 

za prvé je tam, rada neschvaluje dodatek SK Prostějov 1913, k tomu bych se chtěl 

ještě vrátit. A pak je tam precedens, že po 5000,- dává rada 12ti soukromým 

osobám vlastně příspěvek na dopravu. Chtěl bych požádat, aby vlastně ta 

anonymizace v případě, že se jedná o prostředky města Prostějova, aby byla v 

každé té žádosti nebo při poskytnutí té dotace ta anonymizace zrušena. Protože 

my ty prostředky dáváme někomu konkrétnímu, ale z veřejných peněz a oni určitě 

podepisovali někde souhlas s uveřejněním. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Určitě je smlouva. 

 

Navrátil Jan, Ing.: A k tomu neschválení dodatku, to jsme zde řešili minule tu 

logiku, tak v kterém bodě lze navrhnout pozitivní hlasování, abychom jim změnu 

určení nebo změnu toho dodatku povolili. Jde to v tomto bodě nebo až v bodě 

Různé? 

 

Rašková Alena, RNDr.: V bodě Různé. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Nechme to tedy až po bodě Různé. Z mojí strany všechno. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pokud se nikdo nehlásí, tak prosím hlasujeme, že bereme na 

vědomí zprávu o činnosti. 

 

Hlasování: 

13:21:28 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             
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  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Pro             

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Zdržel se       

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Omluven         

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Omluven         

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Omluven         

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 26 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 8 

 

Schváleno usnesení č. 17275: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu o činnosti Rady města Prostějova za uplynulé období. 

 

 

K bodu 20. Zpráva o plnění úkolů 

13:21:51 

Písemný materiál předložila RNDr. Rašková. 

Rašková Alena, RNDr.: Dostáváme se k bodu 20. Zpráva o plnění úkolů. Hlásí se 

prosím někdo do diskuse?  

 

Navrátil Jan, Ing.: Já se omlouvám, že zase zdržuji, ale usnesení 17154 na 

jmenování té pracovní skupiny, ještě pořád není splněno a měli bychom to v bodě 

Různé nebo v tomto bodě splnit. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Určitě v bodě Různé se k tomu vrátíme. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Je tady usnesení 16253 o pracovní skupině k omezení 

loterií. Není tady poznámka, že by to bylo splněno. Ptám se, jestli rada o 

těchto věcech nějakým způsobem jednala, protože já jsem na minulých 

zastupitelstvech navrhoval, aby pracovní skupina ještě pokračovala a byla činná. 

Tak jestli k tomu mohu dostat informaci. 
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Rašková Alena, RNDr.: Činnost skupiny byla prodloužena do 31.12.2017. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Ano, to máme za dveřmi. Takže bych navrhoval, aby byla 

prodloužena minimálně tedy do roku 2018, jestli je to možné. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pak tedy prosím toto jako návrh, ať o tom můžeme hlasovat. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Dobře, tak asi příští rok, že? 

 

Rašková Alena, RNDr.: Takže pane inženýre, teď ne tedy, čili hlasovalo by se 

příště. Děkuji. Je prosím ještě někdo přihlášený do diskuse? Pokud ne, pojďme 

prosím hlasovat, že schvalujeme Zprávu o plnění svých úkolů. 

 

Hlasování: 

13:23:59 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Pro             

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Pro             

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Omluven         

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             

  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Omluven         

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Omluven         

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Proti           

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Pro             

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 26 (74%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Omluveno: 8 

 

Schváleno usnesení č. 17276: 

Zastupitelstvo města Prostějova 

s c h v a l u j e 



Strana 155 z 176 

 

zprávu o plnění svých usnesení ke dni 11. 12. 2017 dle předloženého materiálu. 

 

 

K bodu 21. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

13:24:28 

Rašková Alena, RNDr.: Prosím pana M., který se hlásil k záležitosti Manthellan. 

Záležitost byla ukončena na minulém jednání, nicméně jako občan má určitě právo 

vystoupit, čili v tomto okamžiku, jestli chcete, pane inženýre vystoupit. 

 

R. M., občan přihlášený do rozpravy: Dostali jste email, proto z něho pochopíte, 

proč je to tak ostré, jak to je. To, jestli je to pokračovací zasedání nebo 

další, to přeskočím. Ale k záležitostem Manthellanu. Vyjednávací skupina 

existuje, po odstoupení náměstka Pospíšila zbyl Ing. Matyášek. Toho se chci 

zeptat, jestli už má v ruce předávací protokol o stavu jednání od pana náměstka 

Pospíšila. Dle neoficiálních zpráv, které jsem získal, archeologický průzkum 

řádně dopředu informoval magistrát o úmyslu zahájit práce na jejich pozemku. 

Dále v případě více než tříčlenného týmu doporučuji dovolit jako druhého 

zástupce opozice Ing. Navrátila dle původního opozičního návrhu. Mám 

pochybnosti, že zmíněný projekt se dvěma podzemními podlažími je aktuální. 

Důvodem je hladina spodní vody, jejíž hloubku v místě stavby chci od vás znát. 

Slyšel jsem rovněž překvapivou zprávu, že po několika letech, kdy všichni tvrdí, 

že chtějí stavět, nemá město vyřešeno náhradní parkování. Proto žádám, ať do 

vyřešení této situace se nepovolí zodpovědným pracovníkům dovolená. Ať to své 

zanedbání doženou třeba mezi svátky. Nechápu, proč je blokováno celé parkoviště, 

když se pracuje pouze na jeho části. Říká se, že každá smlouva má být výhodná 

pro obě strany. Jakou výhodu pro město jste viděli, když pan Pišťák podepisoval 

dodatek ke smlouvě a proč jej nedal potvrdit zastupitelstvem. Jinak za ukázku 

nekonstruktivního jednání minule vám pěkně děkuji. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Chce někdo reagovat? Pokud ne, tak prosím další podněty, 

připomínky členů zastupitelstva. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Tak já bych asi reagoval na dotaz pana M. s tím, že 

žádné předání neproběhlo. Ani jsem je neočekával, abych odpověděl na dotaz, 

který byl položený. Asi kontinuálně k té věci bych navrhl, abychom se vrátili k 

tomu, co bylo otevřeno směrem k té pracovní skupině a abychom přijali nějaké 

usnesení, protože doba je k tomu asi zralá a je potřeba, abychom v intencích 

posledních událostí měli skupinu, která by s Manthellanem jednala a řešila věci 

tak, jak je potřeba. 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Přestože nejsem jmenován zatím do té vyjednávací skupiny, 

tak jsme se včera neoficiálně nebo oficiálně sešli s panem Matyáškem s tím, že 

předložil nebo předtím poslal nějaký návrh usnesení, který byl řekněme z 

hlediska právní nejistoty o tom, jak by reagovala druhá strana, kdybychom přímo 

vypověděli z naší strany smlouvou o smlouvách budoucích a seznámili jsme se nebo 

upřesnili jsme znění toho cíle, který ta skupina by nebo ty parametry, co by s 

nimi měla ta skupina vyjednat. Já vám to tady přečtu, na čem jsme se rukou 

podáním shodli, že ta vyjednávací skupina by měla oznámit, že město Prostějov je 

v právní nejistotě, zda je platná smlouva o smlouvách budoucích uzavřená mezi 

městem Prostějov a společností Manthellan ze dne 16.7. včetně všech dodatků, 

smluv, nájemních smluv a dalších smluv, které jsou na základě smlouvy o 

budoucích smlouvách uzavřeny, z důvodu porušení zákona o obcích pro nakládání s 

majetkem města. Čili v tomto duchu jsme se domluvili. Dalším bodem, který by 

potom následoval nebo který s tím souvisí o případné vypořádání vzájemného 

plnění, které by byly na základě smlouvy, v případě, že bychom od ní odstoupili, 

oběma stranami uskutečněné. Takže to jsou dva body, takové ty startovací, 

protože nevíme, jaký bude vývoj jednání s firmou Manthellan a na které podmínky 

přistoupí nebo jaké bude mít požadavky a potom budeme v dalších kolech postupně 

jednat o dalších věcech. Čili toto je to, na čem jsme se shodli s panem 

Matyáškem, pokud to tak mohu prezentovat. 
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Navrátil Jan, Ing.: V předchozím bodě jsme hlasovali, že jsme splnili úkoly nebo 

vzali na vědomí zprávu o plnění úkolů a já jsem tam hlasoval proti, protože jsme 

opravdu zatím nestanovili vyjednávací tým s Manthellanem a my musíme dnes 

nějakým způsobem ten tým stanovit a dát mu pověření. Takže očekávám dnešní celé 

zastupitelstvo, že dáme nějaké usnesení. Tak prosím, jsme schopni zformulovat 

usnesení, kdo je vlastně ten vyjednávací tým? A tím pádem splnit usnesení č. 

17154, tzn., jaký je návrh? 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Paní Krejčí to má, tak ona to vysvítí na tabuli, já to 

nemusím číst. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Tady prosím, vrátíme se k tomu, bavme se nejprve o té 

skupině, která by to měla být, protože to oznámení pravděpodobné neplatnosti, 

tohle my nemůžeme říct. Platnost či neplatnost smlouvy je jednoznačně 

rozhodnutím soudu. My můžeme Manthellanu říct, že jsme v právní nejistotě o tom, 

jestli je, či není, smlouva platná. Ale nic víc, nic míň. Jakákoliv taková 

pravděpodobná neplatnost, je předjímání a tohle nikdo z nás nemůže říct. Toto je 

na rozhodnutí soudu. Jedině soud může říct, zda smlouva je či není platná. My 

jsme pořád v právní nejistotě. A to bylo i to, co já jsem už dvakrát Manthellanu 

psala, vzhledem k tomu, že jsme v právní nejistotě, že je žádám, aby pozastavili 

veškeré práce do doby, než rozhodne Nejvyšší soud. Dopisy jsem vám přeposlala, 

takže vy to víte, že jsem to takto psala už dvakrát. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Se složením týmu souhlasím a co se týká těch mantinelů 

jednání, my jsme už na minulém zastupitelstvu a předtím sedm let se bavili o 

nějaké právní analýze a nakonec dle usnesení rady 71060 z 88. schůze Rady města 

Prostějova. Nakonec sama rada se rozhodla, že to bude řešit přes Ritter Šťastný 

a je to v podstatě zase už víc, jak měsíc. Proto říkám, je potřeba s nimi to 

projednat a už opravdu víc tlačit. A ta neplatnost smlouvy byla opakovaně 

prokázána, takže ta stylizace, pokud to můžete pak ještě jednou promítnout, ta 

nejistota je tam pořád. Já si myslím, že to není nic. Toho jsme vědomi jak my, 

tak investor, tak všichni v Prostějově, že ta nejistota tady je. Tak proč bychom 

nemohli zkonstatovat, že ta nejistota tam je. Tak ji klidně zkonstatujme, 

hrdinně. 
 

Rašková Alena, RNDr.: Jestli mohu odpovědět, ano. Souhlasím s tím, že ta 

nejistota tam je a to je potřeba ohlásit nejenom, že to říkám já, ale proto jsem 

chtěla, aby ten vyjednávací tým měl určité mantinely a toto je jeden z nich. Že 

vyjednávací tým oznámí oficiálně Manthellanu, že jsme v právní nejistotě, jestli 

smlouva platí nebo ne. Mně se jedná o to, že my nemůžeme předjímat neplatnost. 

Byť máme právní názory, které říkají, že smlouva je neplatná od samého začátku. 

Ale toto je právní názor. Rozhodnutí soudu je to, co bude rozhodovat, právní 

názor ne. Jsou právní názory, že smlouva platí. Stejně tak jsou právní názory, 

že smlouva neplatí. A toto je pořád jen právní názor. 

 

Bartošová Zuzana, MVDr.: Já bych se také chtěla přidat k tomuto názoru, co jste 

právě teď řekla, všechny zdravím, zapomněla jsem pozdravit. A chtěla jsem se 

ještě zeptat, než se toto vše vyřeší dejme tomu papírově nebo právně, jestli 

není možné zajistit parkování alespoň na té zbylé ploše, protože ta situace je 

tam fakt hrozná. Nebudu říkat, že mě se to netýká, protože jezdím na kole, ale 

samozřejmě pro ty lidi je to tristní, opravdu. A myslím si, že co udělali, je 

nechutné, opravdu. Opravdu nechutné a vůbec to neodpovídá době, nebavím se ani o 

adventu, ale je to sprosté. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pan kolega Smetana, pan Ing. Nakládal se prosím vyjádří k 

parkování, protože to samozřejmě trápí všechny. 

 

Smetana Pavel, Bc.: Co se týká parkování, bavili jsme se o možnosti zprovoznit 

parkování tu kuželnu, co je na Wolkrově ulici. V současné době se Odbor dopravy 

obrátil na dopravní inspektorát, aby nám udělali stanovisko, protože tam je 

hlavním problémem možnost jak nájezdu, tak i sjezdu z té kuželny tak, aby to 

bylo bezpečné a nedocházelo tam ke kolizním situacím. Takže očekáváme v 
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nejbližší době nějaké jejich stanovisko, abychom na základě toho mohli provést 

nějaké dopravní značení a umožnit parkování na kuželně. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pan dopravní inženýr Vafek se ještě nevyjádřil. 

 

Ing. Nakládal: My jsme právě u všech těchto záležitostí podmíněni souhlasným 

stanoviskem dopravního inspektorátu a pan dopravní inženýr už 14 dní nefunguje, 

bude až po novém roce. Takže po novém roce se tomu začneme věnovat. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Po novém roce znamená 2.1., protože v pátek, jestli se 

nepletu je ples a v případě, že bude bahno, tak to pro většinu dam bude hodně 

nepříjemné. Omlouvám se za vsuvku, pan Ing. Matyášek. Já tedy jen znovu 

upozorňuji, ať jsme si vědomi, že jednací řád je, že jednou k dané problematice. 

Respektuji nicméně, že pan Ing. Matyášek je členem vyjednávacího týmu takže, 

porušujeme ale jednací řád, pane inženýre, abychom si toho byli oba vědomi. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Vážená paní primátorko, jste-li si toho vědoma Vy, já 

také, nicméně … 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já čekám, kdo mi to vytkne. Aby to bylo na obou stranách. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Nebudu to komentovat. Nicméně, k té problematice o 

tom, že město oznámí společnosti Manthellan, že je v právní nejistotě, je to v 

podstatě jiná formulace toho textu, který jsme tam viděli. Bylo by dobré, 

abychom ten text takto upravili. Samozřejmě potom asi ta pracovní nebo 

vyjednávací skupina, je tam i členkou paní doktorka Hučínová z právní kanceláře 

Ritter Šťastný tak, že by se potom v rámci těch jednání nějakým způsobem snažila 

dospět k tomu řešení toho problému. Myslím si, že to takto lze odsouhlasit a 

bude skutečně potom na jednání soudu. Toto usnesení směřuje tam, kde bychom měli 

směřovat. Tzn. k tomu, aby město Prostějov došlo k tomu, že bude z té právní 

nejistoty vyvedeno do právní jistoty a skutečně toto rozhodnutí může udělat 

pouze soud a jde o to, jakým způsobem se to k tomu soudu dostane. Myslím si, že 

ten krok, který jste udělala, je správný, že jste požádala Nejvyšší soud, aby 

rozhodl meritorně, protože skutečně je tu indicie od Okresního soudu, která 

vlastně zakotvuje tu právní nejistotu a my nemůžeme dělat nic jiného, než tu 

situaci pregnantně vyjasnit. 
 

Švec František, Mgr.: Já jsem trochu v rozpacích s tou formulací pozastavit 

práce, protože když Manthellan pozastaví práce, neřeší to náš problém 

parkoviště. Navíc, když tam začali bagrovat, my jsme tam byli vlastně v kontaktu 

s tím pracovníkem toho archeologického průzkumu a ten říkal, že oni chtějí kopat 

šest nebo sedm jam na parkovišti, další jámy někde u tržnice, další někde v 

blízkosti Kaska. V podstatě se dostáváme do velice nepříjemné situace. 

Pozastavi\t práce je málo, oni by se měli zdržet jakýchkoli činností, tzn. 

parkoviště otevřít a vyčkat do rozhodnutí nějakého soudu, podle mého názoru. 

Říkáte, že může rozhodnout soud, Okresní soud už jednou rozhodl. Sice 

nepravomocně, ale zcela jednoznačně. Ale abych byl pozitivní s tím parkováním, 

já si myslím, že město by mohlo v podstatě v řádu hodin, možná dnů umožnit 

parkování před Kaskem a dokonce zprovoznit a to by asi nebylo nijak drahé a 

problematické, celý ten prostor od Kaska směrem k tržnici, který je nyní úplně 

prázdný. Tzn., že bychom mohli lidem umožnit v té plesové sezóně parkování na 

ploše, která je v těsné blízkosti a která by ten problém v této chvíli vyřešila. 

Čili pomohlo by se občanům a mohl by být čas na vyjednávání s Manthellanem. 

Zatím to vypadá, že město nemá žádnou představu, co bude dělat. Prostě krčí 

rameny a pan Pospíšil se neztotožňuje s tím, že je to problém. Říkal, že za ním 

nikdo nechodí, s úsměvem minule. Takže to za problém asi nepovažuje. Já to za 

problém považuji obrovský. Protože lidi jsou naštvaní, ulice všude okolo jsou 

ucpané a víte dobře, že je to schválnost právě v době Vánoc a v době plesové 

sezóny. Ještě jednou navrhuji, zamyslet se nad tou plochou mezi Kaskem a tržnicí 

a v podstatě co nejdříve ji zprovoznit pro parkování lidí. 
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Rašková Alena, RNDr.: Ing. architekt Mlčoch se prosím vyjádří k archeologickému 

průzkumu, čili zabrání parkoviště. 

 

Ing. arch. Mlčoch: Nevím, co přesně mám k archeologickému průzkumu říct, 

archeologický průzkum probíhá za dohledu archeologů a nevím, co dál pana 

Navrátila zajímalo. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pana Švece. Ve smlouvě o smlouvách budoucích je zakotveno, 

že přípravné práce stavební, mezi něž patří i ze zákona archeologický průzkum, 

může společnost dělat. Vybrali si z mého hlediska, tak jak řekla paní doktorka, 

jemně řečeno nevhodnou dobu. Co se týká umožnění parkování, pan Ing. Nakládal 

projedná s dopravním inženýrem, jestli je možno na té travnaté ploše, 

předpokládám, že máte na mysli, pane magistře tu travnatou plochu mezi tržnicí a 

Kaskem, jestli je tam možno v této výjimečné situaci alespoň po dobu plesů nějak 

parkovat. Pan Ing. Nakládal se spojí s panem dopravním inženýrem a stanovisko 

nám dají. Nebudeme to tady řešit, nikdo z nás dopravní inženýr není, troufám si 

tvrdit, nechci se teda nikoho dotknout, ale myslím si, že ne. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Prosím vás směřujme. Teď máme chystat tým a směřovat 

mantinely s bodem 1. a 2. souhlasím, možná bych přidal ještě 3. bod, jednání o 

konečném termínu, ale nechci to zablokovat. Takže prosím vás, odhlasujme teď to, 

co bylo navrženo a pak se bavme o parkování a možnostech odblokování, pojďme 

krok za krokem. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Děkuji za konstruktivní návrh, já už bych raději nic 

nedoplňovala, protože ať té skupině příliš nesvážeme ruce. Toto je relativně 

volné usnesení a mohou ti členové pak reagovat podle situace. Ale v okamžiku, 

kdy vystavíme příliš pevné mantinely, tak nám to možná nebude ku prospěchu. 

Prosím paní Krejčí, kdyby vrátila znova návrh usnesení, čili složení pracovní 

skupiny je stejné tak, jak jsme měli minule a jedná se tady o to usnesení. Já se 

tady na to teď dívám, že z důvodu porušení Zákona o obcích bych tam nedávala, 

protože my nevíme, na základě čeho ta smlouva kde je napadnutelná. 

 

Augustin Josef, JUDr. s technickou poznámkou: Dal bych tam případného porušení 

zákona. My nejsme oprávněni deklarovat, že zákon byl porušen. Z důvodu 

případného, takže to slovíčko případného, poprosím. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Prosím 5 minut přestávka, tady navrhují kolegové. 

 

 

Následovala přestávka a po přestávce pokračovala rozprava v bodě 21. 

 

 

RNDr. Rašková: Prosím paní Krejčí, aby znova dala text usnesení. 

 

Copková Ivana: Já bych ještě měla ohledně Manthellanu tady asi tři dotazy. Za 

prvé, nájemní smlouva, pokud vím, končí Manthellanu 31.12., takže by mě 

zajímalo, jestli je tedy platná nebo jestli existuje nějaký dodatek. Protože 

pokud je platná, tak stejně tady k 31.12. končí a neměli by dál jakékoliv další 

práce vykonávat. To je jedna věc. Druhá věc je, že by mě zajímalo, jestli i k 

archeologickému průzkumu musí mít někdo nějaké stavební povolení nebo si může 

přijít kdykoliv, cokoliv, kdekoliv rozkopat, to je jedna věc. A druhá věc je, že 

by mě tedy zajímalo, co za archeologický průzkum se provádí na místě bývalé 

sodovkárny, když tam vlastně celá léta stála budova, která se pouze zbourala a 

stála tam na nějakých základech. Čili co tam teď MANTHELLAN jako zkoumá, to by 

mě opravdu zajímalo. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Smlouva nekončí bohužel 31.12.2017, protože to byl záměr. 

Tam byl konečný termín 31.12. Smlouva je podepsaná bez tohoto data. O tom, 

jestli je smlouva platná nebo neplatná, nemůžeme rozhodovat my, ale soud. Výklad 

našich právníků je, že důležitá je smlouva. Smlouva byla podepsaná bez toho 

konečného data. 
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Augustin Josef, JUDr.: Jestli bych mohl, paní primátorko k tomuto bodu. Pokud se 

dívám na smlouvu o nájmu, podepsanou panem tehdejším starostou Mirkem Pišťákem z 

22.12.2010, tak tady je preambule bla bla bla definice a tady je napsáno dole na 

první straně konečný termín znamená 31.12., případně prodloužený v souladu se 

smlouvou o budoucích smlouvách, ad 1. Ad 2, je tady, pardon, já se podívám, tak. 

Doba nájmu na dobu určitou, nájem je sjednán na dobu určitou, která počne běžet 

dnem nabytí účinnosti této smlouvy a skončí pro jednotlivé projektové 

nemovitosti dřívějším z následujících okamžiků. Buď uzavření kupní smlouvy, 

jejímž předmětem bude koupě takových projektových nemovitostí investorem nebo 

konečný termín. Tzn., co je dřív? Kupní smlouvy nemáme na stole, takže to není 

dřív. Dřív je konečný termín. A na str. 1 je pojem konečný termín precizně 

specifikován 31.12.2017. Takže při tom, že čtu tuto smlouvu a považuji ji za 

platnou, tak dřív je termín 31.12.2017, takže smlouva končí tímto dnem, pokud 

nebyl podepsán před týdnem, včera, dnes nějaký dodatek. Tzn., ta smlouva končí z 

dikce té smlouvy. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já tady vážené kolegyně a vážení kolegové opravdu nejsem 

od toho, abych hájila tu, či onu stránku smlouvy, v žádném případě. Právě proto 

jsem chtěla, aby byl jmenován nějaký vyjednávací tým, který se tímto způsobem 

bude bavit s protistranou. My se tady točíme už poněkolikáté v kole místo toho, 

abychom jmenovali vyjednávací tým a dali mu pravomoci se s Manthellanem bránit, 

tak vy tady zas útočíte, jestli smlouva je či není platná. Možná bychom se měli 

vrátit k tomu, co říkal pan Ing. Navrátil, jestli chceme, aby za nás někdo 

vyjednával. V tom týmu jsem já, takže se bavím teď tak trochu jakoby o sobě, 

nejsem si jistá, že je to velmi dobrá pozice, ale nicméně buď budeme mít 

vyjednávací tým, který všechny tyto argumenty určitě k dispozici má, ví o nich. 

Jsou tam sporné body, kdy naši právníci se domnívají, že je to trochu jinak. 

Někteří z vás se domnívají, že je to jinak, jeden právník řekne takový názor, 

mimo radniční řekne trochu jiný názor, ale toto je věc toho vyjednávání. A 

myslím si, že je zbytečné, abychom se tady vzájemně masírovali. 

 

Sokolová Milada, Ing.: Já si myslím, že by tu vůbec nemělo zaznívat, jaké na 

věci máme názory, protože si myslím, že i zástupci Manthellanu sledují naše 

vystoupení a to, jestli si myslíme, že něco je platné nebo není platné, by tady 

na veřejnosti vůbec nemělo zaznívat. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Takže prosím paní Krejčí, aby ještě jednou tam dala text 

návrhu usnesení, předpokládám, že číst všichni umí, že to nemusím číst nahlas. 

Každý svůj názor vyjádří hlasováním. Pojďme prosím hlasovat. Nevím, jestli jsem 

ve střetu zájmů, když jsem pověřena vyjednáváním. Rozhodně z toho nebudu mít 

užitek. 

 

Hlasování: 

13:59:27 

______________________________________________________________________ 

  Augustin Josef, JUDr.                    KSČM       21  Pro             

  Balák Martin, MUDr.                      PV         23  Omluven         

  Bartošová Zuzana, MVDr.                  KDU-ČSL    25  Pro             

  Blumenstein Tomáš, Ing.                  ODS        34  Pro             

  Copková Ivana                            KSČM       27  Pro             

  Faltýnek Jaroslav, Ing.                  ANO 2011   29  Omluven         

  Filouš František, Ing.                   Nezávislí  6   Pro             

  Fišer Zdeněk, Ing.                       ČSSD       19  Pro             

  Fröml František, Ing., arch.             ZPP        2   Nehlasoval      

  Galářová Milada, Mgr.                    ČSSD       55  Omluven         

  Grulich Bedřich, Ing.                    ČSSD       13  Omluven         

  Halvadžievová Jana                       ČSSD       33  Pro             

  Hemerková Ivana, Mgr.                    PV         9   Pro             

  Holík Pavel, MUDr.                       ČSSD       22  Pro             

  Jura František, Mgr.                     ANO 2011   20  Pro             

  Kapounek Petr                            ZPP        16  Pro             
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  Moudrý Marek, Ing.                       TOP 09     18  Pro             

  Kousal Petr, Ing.                        KDU-ČSL    1   Omluven         

  Krchňavý Jan, PaedDr.                    PV         31  Omluven         

  Lysek Petr, Ing.                         ZPP        35  Pro             

  Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.                 TOP 09     32  Pro             

  Naiclerová Hana, Ing., MBA               Nezávislí  26  Omluven         

  Navrátil Jan, Ing.                       ZPP        12  Pro             

  Nevrla Aleš, MUDr.                       TOP 09     14  Pro             

  Pišťák Miroslav                          ČSSD       3   Omluven         

  Pospíšil Jiří, Mgr.                      PV         11  Pro             

  Pospíšil Jiří, Ing.                      ČSSD       4   Omluven         

  Rašková Alena, RNDr.                     ČSSD       30  Pro             

  Sekaninová Božena                        ČSSD       15  Pro             

  Smetana Pavel, Bc.                       ČSSD       24  Pro             

  Sokolová Milada, Ing.                    ODS        10  Pro             

  Šlambor Jaroslav, PaedDr.                KSČM       5   Pro             

  Šmíd Václav, Ing.                        KSČM       28  Pro             

  Švec František, Mgr.                     Nezávislí  17  Pro             

  Župková Marcela                          ANO 2011   8   Pro             

______________________________________________________________________ 

 

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů 

Celkem zastupitelů: 35 

Pro: 25 (71%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%) 

Omluveno: 9 

 

Schváleno usnesení č. 17277: 

Zastupitelstvo města Prostějova  

p o v ě ř u j e 

RNDr. Alenu Raškovou, primátorku, Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátorky,  

Ing. Aleše Matyáška, člena Zastupitelstva města Prostějova a JUDr. Ivanu 

Hučínovou z advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, jednáním se společností 

MANTHELLAN a.s., sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ 779 00, IČ: 28205618, 

takto: 

 

1. oznámením, že město Prostějov je v právní nejistotě, zda je platná Smlouva o 

budoucích smlouvách uzavřená mezi městem Prostějovem a společností Manthellan, 

a.s. dne 16. 7. 2010 včetně všech dodatků, nájemních smluv a dalších smluv, 

které jsou na základě Smlouvy o budoucích smlouvách uzavřeny,  

2. jednáním o vypořádání vzájemných plnění, které byly na základě smlouvy oběma 

stranami uskutečněné. 

 

 

Copková Ivana s technickou poznámkou: Já bych jenom poprosila odpověď na ty moje 

otázky, ohledně archeologických výzkumů. 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Já se pokusím, protože jsem se o to zajímal trochu v 

souvislosti s tím vyjednáváním. Archeologický průzkum je samozřejmě jeden z 

průzkumů, který je požadován po investorovi v předchozích vyjádřeních z 

památkového ústavu. Z hlediska stavebního zákona to nepodléhá žádnému stavebnímu 

povolení. Je tam potřeba ohlásit u památkového ústavu zahájení prací a to z toho 

důvodu, aby tam delegoval odpovědného pracovníka, který má oprávnění provádět 

tento průzkum. Firma uzavírala smlouvu s oprávněnou organizací, teď jsem 

zapomněl, jak se jmenuje. Archia, už jsem se to dozvěděl. A de facto tento bod 

je už splněn tím, že tato firma má toto oprávnění a dodatečně, protože si 

uvědomili, že formálně to neoznámili, to bylo oznámeno památkovému ústavu. To 

vám mohu zjistit, ale dnes to nevím. Co se týká sodovkárny, tento prostor je z 

hlediska vyjádření památkového ústavu, z hlediska pohřebiště, veden jako 

potenciální místo archeologických nálezů z toho důvodu, že to bylo za hradbami 

města a bylo tam jednak pohřební místo židovských uliček a navíc tam byl městský 

příkop u těch hradeb, kde při tom zavážení tam odváželi odpady a je tam 
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potenciální místo spousty nálezů, které se projevili už v minulosti při 

výkopových pracích. Proto to památkový ústav požaduje, tento průzkum. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Tady k tomu mám jednu věc. Žádal jsem městskou policii, aby 

hned ten první den bagrování prostřednictvím pana Pišťáka, kterého bych chtěl 

Vaším prostřednictvím požádat o odpověď, jestli jsme od bagrujících dostali za 

prvé ohlášku na archeologický památkový ústav. Potom jestli to po nich městská 

policie chtěla, nechtěla, harmonogram těch sond. A za třetí, jestli jsme od nich 

dostali zaměření, kde se bude kopat, protože pokud nic nenajdou na pozemku 

sodovkárny, tak můžou kopat na kterémkoli jiném pozemku, např. před Kascentrem 

nebo na tržnici a ať mi nikdo neříká, že to nemůžou. Můžou, tak Vaším 

prostřednictvím na vrchního představitele městské policie, jaké jsou jejich 

pravomoci. Jestli rozdávání botiček zmateným řidičům, kterých je nyní po 

Prostějově hodně nebo např. zjišťování dokumentů od bagrujících. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Máte pravdu bohužel v tom, že opravdu můžou, pana Pišťáka 

nevidím, ale nicméně je tady velitel .. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Ne, nechci od pana Nagye odpověď, ten byl na místě. Ale toto 

je politické rozhodnutí a pan Pišťák by zde měl být. Takže jakmile přijde, já 

ten dotaz zopakuji. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já bych jenom řekla, že jsem tam poslala našeho pana 

památkáře doktora Perutku a ten přišel a řekl, že vše je v souladu, že to dělá 

Archia, která k tomu má oprávnění a má smlouvu s Manthellanem podepsanou. 

 

Navrátil Jan, Ing.: To všechno vím, ale stejně si počkám na pana Pišťáka. 

 

Augustin Josef, JUDr.: Dovolím se vyjádřit trochu s nadhledem k tomu parkovišti. 

Mohu říci zcela otevřeně, že občané našeho města dostali pěkný vánoční dárek z 

hlediska toho, že to parkoviště bylo zabráno. Poslední dva týdny jsem měl 

možnost i v sobotu, i v týdnu, když jedu městem, tak se dívat na zmatené řidiče 

a udělal se nový kruhový objezd kolem náměstí Husserla, kde zmateně jezdí 10 aut 

a čekají, kdo kdy vyjede a bude moci zaparkovat. Rovněž kolem Prioru je další 

kruhový objezd a kolem Finančního úřadu, kde občané jezdí a parkují. Když jsem 

byl dotazován před Priorem jedním občanem, kde může zaparkovat, když si chce v 

sobotu něco koupit, tak jsem mu řekl, že u zimního stadionu nebo u Tesca a málem 

jsem dostal přeraženou čelist. Tzn., je otázka, jak my se k tomu postavíme. Paní 

primátorka to řekla zcela jednoznačně a konkrétně. Ale za tento krok Manthellanu 

jsme politicky odpovědni my všichni, jako vrcholový orgán Zastupitelstvo města 

Prostějova. Takže pokud nebudeme v tomto směru v rámci možností a zákona 

aktivní, tak občané nebudou spokojeni. Nechci se dočkat toho, kdy tam někdo 

někoho přejede, kdy tam bude bourák atd. Skutečně, už to tady padlo, nejméně 

vhodná doba, která byla pro tento krok vůči občanům města učiněna a ten, kdo to 

učinil, v jednom dopise říká, vy škodíte občanům, vy škodíte městu, vy všichni 

zastupitelé budete politicky náhradou škody a trestně právně odpovědní. Takže 

teď nevím, kdo škodí občanům v této adventní době a koncem roku. Takže jenom 

jsem chtěl tedy říct, že občané jsou velmi nespokojeni. 

 

Švec František, Mgr.: Já bych si dovolil trochu navázat na kolegu Augustina. Ne 

my všichni jsme odpovědni, to není pravda. Tu smlouvu někdo podepsal, podepsal 

někdo strašně výhodné dodatky, kterými to zjemnil a pronajal městský pozemek 

firmě. Ta situace je horší, než říkáte. Oni nejenom, že mohou kopat. Oni se 

mohou zítra rozhodnout, že nám to oplotí, dvoumetrovým plechovým plotem, včetně 

tržnice. A my budeme tady sedět a říkat, no to je hrozné, co oni to dělají?. 

Máme vůbec nějakou záložní variantu? Jednu pravdu Manthellan v novinách napsal, 

vedení města mělo sedm roků na to, se připravit, že jednoho dne tam přijede bagr 

a začne tam dělat díry. Ono se to stalo v té době, víme, proč se to stalo, je to 

lumpárna, nebojím se to říct. Ale my jsme na to vůbec nebyli připraveni. Lépe 

řečeno, vedení města na to vůbec nebylo připraveno. Já se ptám pana Pospíšila, 

který celá léta vyjednával, který podepsal dodatky a neustále stojí na straně 

Manthellanu, byl to on, který říkal připojme se k žalobě proti Prioru, zaplaťme 
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statisíce panu Kotrysovi, který nás skvěle bude zastupovat a bude říkat „je to 

platné, platné, pojďme, ten Manthellan je hodný, skvělý, perfektní. Tady ho 

máte. Je skvělý, je perfektní. Udělal si z nás dobrý den. Udělal z vás ve vedení 

města s prominutím hlupáky. Protože všichni, kdo teď jezdí po těch kruhových 

objezdech, jak říkal pan Augustin, si říkají, proboha, kdo to na té radnici 

sedí! Co to je, kdo to dovolil? A jediná odpověď? No je to v rámci zákona, oni 

vlastně můžou, všechno je v pořádku, všechno je v souladu a všechno je krásné. 

 

Fröml František, Ing., arch.: Doktor Augustin to dobře pojmenoval. Skutečně 

svojí nečinností škodíme městu, škodíme obyvatelům města. To, že se tady stane, 

jak už bylo přede mnou nazváno, lumpárna, že se začne kopat na Vánoce a my 

přemýšlíme, máme možnost třeba trvat na tom, že ta smlouva končí 31.12.2017, ale 

co kdyby ta posouvací klauzule platila atd. Zase budeme nejistí. Ten, který tam 

kope, si nebere servítky a dělá to tak, jak to dělá, třeba i za cenu toho, že 

riskuje a třeba něco přestoupí. A my jsme strašně hodní, slušní a odnesou to 

jedině občané našeho města. Já si myslím, že bychom měli trvat na tom, že 

smlouva končí 31.12. a z toho titulu chtít uvést parkoviště do původního stavu a 

nechat tam lidi parkovat. A jestli budou nějaké následky, tak se suďme, třeba to 

prohrajeme, ale myslím si, že pro ty občany by to stálo za to. 

 

Filouš František, Ing.: Já bych chtěl navázat na diskusní příspěvek kolegy 

Švece, s tím se plně ztotožňuji. To co řekl, bych podepsal. Má ve všem pravdu, 

podle mého názoru. A ta kritika ze strany občanů na vedení města je pochopitelně 

oprávněná, protože město, vedení města, nedělalo posledních sedm let nic jiného, 

než že se snažilo ten problém bagatelizovat, přestože jsme ze strany opozice 

opakovaně předkládali účinné návrhy, jakým způsobem tu situaci vyřešit tak, 

abychom dnes již mohli mít na stole konečné rozřešení od soudu a bohužel z vaší 

viny se tak nestalo. A teď mám jeden takový technický dotaz. Patrně 

prostřednictvím Vás paní primátorko na pana náměstka Fišera, jestli by mi mohl 

odpovědět na otázku, kdo je pořizovatelem územního plánu a já poté budu 

pokračovat, až mi odpoví. 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Pořizovatelem územního plánu je státní orgán, u nás je to 

odbor územního plánování. 

 

Filouš František, Ing.: Děkuji za tu otázku. V takovém případě bych na to ještě 

navázal a dovolím si ještě ocitovat část smlouvy o smlouvě budoucí, ve které se 

říká, jakým způsobem se bude odvozovat konečný termín od toho, jak se bude 

zpracovávat územně plánovací dokumentace. Ten konečný termín je tam stanoven 

proto, aby se stavba dokončila do 31.12.2017 s tím, že je možné tento termín 

prodloužit s ohledem na to, jak bude dosaženo shody mezi tím, co požaduje 

investor a mezi tím, jak bude pracovat město na té územně plánovací dokumentaci, 

Statutární město Prostějov jako pořizovatel územního plánu. Můžete se na to 

podívat, ve smlouvě o smlouvě budoucí je tato věta napsaná, tudíž Statutární 

město Prostějov není pořizovatelem územního plánu. Proto je v tomto směru ta 

smlouva zmatečná a je neplatná. A z toho plyne, že jsou neplatné i ty termíny, o 

kterých tady hovoříte, že se automaticky posunují. 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Odpovím jen velice krátce. Tento laický argument, samozřejmě 

o tom, jestli je smlouva platná nebo neplatná, jsme si řekli už několikrát, 

rozhodne soud. Jestli tato formulace opravňuje k neplatnosti smlouvy, my tady 

nerozhodneme. Pokud vím, tak o pořizování územního plánu rozhodlo hlasováním 

zastupitelstvo, i o pořizování všech změn, na žádost investora. 

 

Blumenstein Tomáš, Ing.: Já bych chtěl poděkovat paní primátorce za dopis, který 

nám právě přeposlala do emailových schránek, tedy dopis od společnosti 

Manthellan podepsaný panem Richardem Morávkem. Musím říci, že z toho dopisu, z 

dikce toho dopisu na mě čiší obrovský nerespekt a neúcta tohoto smluvního 

partnera vůči městu, i vůči paní primátorce, která nás reprezentuje. A musím 

říct, že ta dikce se mě dotýká a chtěl bych, aby to tu zaznělo. Současně mě tam 

zaujala ještě jedna dílčí informace, my jsme si tu před delší dobou zvolili 

nějakou vyjednávací skupinu, která za město měla jednat se společností 
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Manthellan, konkrétně v ní byl pan náměstek Pospíšil a pan Matyášek. A pokud 

vím, tak pan náměstek Pospíšil z té vyjednávací skupiny odstoupil. Takže podle 

mě by za město, případně s nimi, měl jednat pan Matyášek. Tady je jasně řečeno v 

tom dopise, že 7.12. proběhlo jednání mezi Mgr. Pospíšilem a panem Morávkem. 

Takže mě zásadně zajímá, z jakého důvodu takové jednání vůbec proběhlo, protože 

pan Pospíšil odstoupil z té vyjednávací skupiny a o čem se tedy bavili. Jestli 

tam pan Pospíšil jednal za město nebo jestli to byla soukromá schůzka. Nerozumím 

tomu, ale za město rozhodně jednat neměl. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Odpovím já, pan náměstek jednal za město, byl tam s 

doktorkou Olašákovou, bylo to v době, kdy byla právě uzavřena ta parkoviště a 

poslala jsem je na jednání já, protože za oblast správy majetku odpovídá. A já 

jsem chtěla, aby kromě mě, která jsem je vyzvala, aby nečinili žádné kroky, aby 

za město šel ještě někdo jiný a požádal je, aby tedy odstranili zábrany. Takže 

bylo to rozhodnutí … 

 

Blumenstein Tomáš, Ing.: Promiňte, ale pan náměstek Pospíšil odstoupil z 

vyjednávací skupiny, kterou zastupitelstvo zvolilo. Takže děláte si potom z 

usnesení zastupitelstva dobrý den? 

 

Rašková Alena, RNDr.: Je to řešení krizové situace a okamžitého řešení. Je to v 

jeho gesci, on má v pravomoci ve svých pracovních povinnostech správu a údržbu 

majetku města. 

 

Blumenstein Tomáš, Ing.: Nerozumím tedy, proč odstoupil z té skupiny, v podstatě 

se zřekl svých povinností. Mohu se tedy ještě zeptat, o čem se bavili, co 

dojednali? Protože to z toho dopisu není zřejmé. 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: My jsme dostali zadání, abychom s paní doktorkou Olašákovou 

jeli za představiteli společnosti Manthellan s tím, abychom projednali, zeptali 

se na to, z jakého důvodu se tam ocitly ty zábrany. Na to nám bylo zodpovězeno, 

že tedy bude probíhat archeologický průzkum a potom byla ještě další otázka, na 

které jsme se usnesli na radě nebo jsme dostali zadání s paní doktorkou, abychom 

se zeptali, jestli společnost Manthellan je ochotna odstoupit od smlouvy nebo 

uzavřít dohodu o ukončení smlouvy a za jakých podmínek by byli ochotni tu 

smlouvu ukončit. To bylo všechno. Výstup takový, že dohoda v žádném případě 

nepřichází v úvahu, platí smlouva. To musím říct, že opravdu v tuto chvíli 

platí. Tak jak tady někteří tvrdí, že bylo několikrát prokázáno, že je od 

začátku neplatná, není to pravda, protože řekl to okresní soud, nebyl to 

pravomocný rozsudek. Krajský soud rozhodnutí okresního soudu zrušil, takže teď 

jsme schválili před chvílí usnesení, pro které jsem také hlasoval, protože jsme 

opravdu v právní nejistotě a ty zábrany, tak jak jsem říkal posledně, platí 

nějaká smlouva, která byla uzavřena, nájemní a v rámci této smlouvy může 

společnost Manthellan provádět archeologický průzkum, to nelze v tuto chvíli 

zpochybnit. Takže to byl asi výsledek toho krátkého jednání, které jsme 

absolvovali s panem Morávkem. 

 

Blumenstein Tomáš, Ing.: Tady zazněla informace, že ta nájemní smlouva končí k 

31.12.2017. Tzn., rozumím tomu tak, že po tomto datu budou odstraněny ty 

zábrany, bude ukončen ten průzkum a pozemek bude nadále města. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Paní doktorka Olašáková nám vysvětlila, že nekončí. Že 

byla podepsána smlouva, kde ten termín 31.12., podepsaná oběma stranami, i 

městem, kde ten termín 31.12.2017 chybí. Takže platí smlouva. 

 

Blumenstein Tomáš, Ing.: Pardon, ale pan doktor Augustin, který na rozdíl od 

paní doktorky Olašákové nekončí, tak řekl, že smlouva končí. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Smlouva o tom nájmu je svázaná se smlouvou o smlouvách 

budoucích a jsou tam vymezené, jak tady pan doktor četl, dvě možnosti, kdy by 

tedy měla končit. Prosím vás pěkně, já si myslím, že toto by měla dojednávat ta 

skupina, nicméně pan doktor Augustin to znova přečte. 
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Augustin Josef, JUDr.: Tady je v tom bodě přesně článek 1 definice výklad, 

konečný termín, tzn. 31.12.2017 a pak je to na straně mám pocit 4, článek 5 doba 

nájmu, nájem je sjednán na dobu určitou, která počne běžet dnem nabytí účinnosti 

této smlouvy, tzn. v tom listopadu a skončí pro jednotlivé projektové 

nemovitosti dřívějším z následujících okamžiků. Za a) uzavření kupní smlouvy, 

jejímž předmětem bude koupě takových projektových nemovitostí investorem a za b) 

konečný termín. A když je tady za b) konečný termín, tak ten je dříve a v článku 

1 se říká, konečný termín znamená 31.12.2017. Pokud smlouva o budoucích 

smlouvách má právní platnost jako akt, který je právně sjednán a právní úkon 

platný, tak nájemní smlouva má tu samou platnost jako smlouva o budoucích 

smlouvách. Pokud je dodatek k nájemní smlouvě, sem s ním. Pokud je jiná smlouva, 

než smlouva o budoucí smlouvě a smlouva nájemní, sem s tou smlouvou na stůl. 

Pokud není, tak jak nájemní smlouva má stejnou právní váhu, tak smlouva o 

budoucích smlouvách má stejnou právní váhu. A pravdou je a paní primátorce musím 

potvrdit, smlouvy mají svou platnost, pokud někdo má pocit, že ta smlouva je 

neplatná nebo platná, pak rozhoduje o platnosti či neplatnosti, s konečnou 

platností soud. 

 

Lysek Petr, Ing.: Paní primátorko, rád bych se Vaším prostřednictvím zeptal pana 

Pospíšila, zda z toho jednání je pořízen nějaký písemný zápis, který bychom 

mohli dostat k dispozici. Předpokládám, že u tak důležitých věcí, jako je zrovna 

tento případ, by všechna tato jednání měla být písemně, nějakým způsobem 

uzavřena podpisem k dispozici. Nějaké takové, že si pan Pospíšil něco řekne, že 

tam něco probíral, mi přijde poměrně ne úplně adekvátní situaci. 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Žádný zápis není, ale pokud chcete, tak ho s paní doktorkou 

Olašákovou vytvoříme. 

 

Lysek Petr, Ing.: Děkuji za odpověď, jen je to pro mě nedostatečné, protože 

zápis vytvořený ad hoc, není zápis. To jsou nějaké paměti, ale není to zápis.  

 

Rašková Alena, RNDr.: Musí být podepsaný oběma stranami. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Protože pan Pišťák už se odhlásil, tak poprosím o písemnou 

odpověď do 30 dnů nejlépe od pana Pišťáka, jak bude městská policie postupovat, 

pokud dojde k bagrování na tržnici a před Kascentrem, jestli bude vyžadovat 

nějaké ohlášky, harmonogram zaměření nebo jak budeme postupovat v případě, že se 

začne bagrovat na dalších pozemcích, případně jestli bude panu Pišťákovi stačit 

smlouva, kterou podepsal 22.12.2010. Takže to je k tomu předchozímu bodu. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Dotaz je zaznamenán. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Omlouvám se, že mám tolik příspěvků. To je teď k dalšímu a 

to je ten konečný termín. Byly dva záměry a dvě smlouvy a k této smlouvě nájemní 

vlastně ten záměr přímo obsahuje ten datum 31.12.2017. Po tomto termínu, 

souhlasím s panem Augustinem, že bychom měli nebo musíme žádat ukončení té 

smlouvy a vrácení těch plnění navzájem. To znamená, s tím je svázané, že platíme 

nájem Manthellanu 49 tisíc ročně za domovní správu za tržnici, potom s tím 

souvisí, že musíme dořešit po 1.1., jak s nájmem Kascentra, jak s nájmem 

parkovišť a hlavně bychom měli oznámit investorovi, nechť uvede tu plochu na 

sodovkárně do původního stavu, protože 2.1. bychom měli odstranit ty zátarasy a 

zprovoznit to, je to naše parkoviště. Od 1.1. bychom skutečně měli trvat na tom, 

že nájemní vztah skončil. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Bohužel dnes tu není ani doktorka Olašáková, ani Mgr. 

Klímková. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Proč? 
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Rašková Alena, RNDr.: Občas ženy čerpají i dovolenou před Vánocemi. Je tady paní 

Mgr. Orságová, ale ta je tady relativně krátkou dobu, takže s tou problematikou 

zas až tak seznámena není. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Já se omlouvám, možná bych raději ten názor paní Hučínové, 

který jsme už mohli 14 dní mít. Paní Orságovou bych teď ještě nechal v klidu, ať 

si to v klidu nastuduje a domluví se hlavně s některým externím právníkem. A od 

té městské policie, nikoliv, nechci to od pana Nagye, ale chci to skutečně od 

politického vedení. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Bude to od pana Pišťáka a dostanou to všichni zastupitelé, 

tak jak obvykle. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Padají tu otázky o platnosti smlouvy. Bylo zde jasně 

řečeno, že platnost smlouvy, ať už je to smlouva o budoucích smlouvách nebo 

smlouva nájemní, by měl rozhodnout soud. Tento názor zastává i Ministerstvo 

vnitra, nicméně jsme si odsouhlasili usnesení, které je velmi závažné a jestliže 

je město v právní nejistotě, tak nemůže dopustit kroky, které by pokračovaly v 

této právní nejistotě, zasahovaly do majetku města a bylo tady nebezpečí, že v 

té právní nejistotě se bude pokračovat dál. A je tu nebezpečí, že by se mohly 

učinit činností společnosti Manthellan i nevratné kroky. Takže k tomuto by mělo 

určitě směřovat další jednání a další postup té vyjednávací skupiny a určitě vás 

budeme informovat o tom, jak to jednání dopadlo. Myslím, že mluvím za celou 

skupinu a je to shoda v celé té skupině a ta skupina nebude pracovat tak, jak 

pracoval pan náměstek Pospíšil, že jedná se společností Manthellan a ani zápisu 

se nedočkáme. Ten postup bude zcela jiný. 

 

Filouš František, Ing.: Já se ještě vrátím k tomu svému předchozímu vystoupení, 

protože bylo pominuto celkem, co jsem zde říkal a myslím si, že jsou to závažné 

věci. Pokud bych tedy pominul to, že dle mého názoru je ta smlouva absolutně 

neplatná, tak bych se znovu vrátil k tomu, že podle smlouvy o smlouvě budoucí, 

na kterou podle vás navazuje ta smlouva o nájmu má být ten dům postaven do 

31.12.2017. Je nám tady vysvětlováno, že se ten termín automaticky prodlužuje o 

jakousi dobu a já jsem tady načetl, že to souvisí nebo že se to odvíjí od toho, 

kdy bude dán do souladu ten návrh investora s územně plánovací dokumentací, 

kterou odsouhlasí město jako pořizovatel. A znova opakuji, že město není 

pořizovatelem územního plánu a proto je tato podmínka, která stanoví 

prodlužování termínu právně irelevantní. Tudíž se k ní nedá přihlížet a podle 

mého názoru je tedy termín 31.12.2017 termínem konečným, ale já tam ten dům 

nevidím. On tam není. Tam jsou leda díry pro archeologický průzkum. A toto 

prosím, aby mi bylo vysvětleno, proč je tam napsáno pořizovatel, když město není 

pořizovatelem územního plánu. To je magistrát. Vy jste ve smlouvě společně s 

Manthellanem zavázali k plnění Magistrát města Prostějova. A Magistrát města 

Prostějova není účastníkem smluvního vztahu. Takže prosím, aby mi to někdo z 

právníků vysvětlil. A to teď na místě. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Vzhledem k tomu, že doktorka Olašáková i Mgr. Klímková, 

které o tom asi nejvíc ví, tady dnes nejsou, tak vám na místě neodpoví a paní 

Mgr. Orságová se v problematice zas až tak neorientuje. Nechci se jí nějak 

dotknout, ale myslím si, že má své jiné pracovní povinnosti. Jiný právník kromě 

pana doktora Augustina, tady není, takže můžeme vám odpovědět písemně do 30 dnů. 

Já právník nejsem a rozhodně bych se do nějakých právních výkladů v této oblasti 

nepouštěla. 

 

Švec František, Mgr.: Tady slyším od pana náměstka, smlouva byla podepsána, 

smlouva se uzavřela. Ne, ne. Smlouvu podepsal pan Pišťák, dodatky podepsal pan 

Pospíšil, smlouva sama se nepodepsala. To je první poznámka. Druhá, pan Pospíšil 

… 

 

Rašková Alena, RNDr.: Po schválení zastupitelstvem. Nikdo z nich nemá takové 

pravomoci, aby sám od sebe podepsal tak závažnou smlouvu. 
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Švec František, Mgr.: Pan Pospíšil se projel do Olomouce, to mohl vyřídit 

telefonem, protože z toho není zápis, to nebylo žádné jednání. Zeptal se pana 

Morávka tak co, on řekl tak nic a jelo se domů. A teď nám tady řekne, že to bylo 

jednání v rámci města atd. Ale není z toho žádná stopa, jak se říká informační 

stopa, takové povídání si u kafe. Ale já mám jinou věc na srdci. My, když jsme 

tam u těch bagrů stáli s kolegou Navrátilem a s kolegou Matyáškem, tak jsme 

docela překvapivě zjistili a já bych to potřeboval i od Vás, paní primátorko 

potvrdit, údajně už 4.11, resp. 5.11., došla na město, na odbor správy majetku a 

údajně i všem radním, žádost o povolení zahájení nějakého řízení. My jsme 

dokonce ten papír viděli. Omlouvám se, 4.12., zastupitelstvo bylo 11.12. a 

několikrát jsme se ptali, co nového s Manthellanem a pokaždé nic. Nic. Vy jste 

měli podle mého názoru týden k dispozici nějakou žádost od Manthellanu, ale na 

přímou otázku ze strany opozice, co je nového. Nic. Je to to samo zastupitelstvo 

11.12., kdy některé materiály jsme dostávali v průběhu, to se týkalo Mubei, kdy 

pan náměstek Pospíšil nejprve našel nějaký posudek po přestávce, potom našel 

nějakou žádost o posudek, ale toto tzn. jednoznačnou žádost Manthellanu o 

nějakou součinnost o povolení, to nám bylo zatajeno. Když nám to tam ten 

archeolog říkal, v podstatě jsme se to tam dozvěděli, připadal jsem si trochu 

podivně a říkal jsem si, jestli je pravda, že i paní primátorka to měla k 

dispozici, tak mě to minimálně velmi překvapilo. 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Pan Mgr. Švec má pravdu, že 4.12. přišla žádost Manthellanu 

na město a je dohledatelné, jakým okruhem ten dokument šel, protože je tady 

taková spisová služba se tomu říká a v rámci spisové služby je přesně 

zaznamenáno, přes které uzly a kdy doputoval ten dokument k nám na správu 

majetku města. Bylo to v den zastupitelstva. 

 

Švec František, Mgr.: Jestli tedy mohu, není tedy pravda, že ho radní měli k 

dispozici, už 5. na radě? 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Pokud se nemýlím, byl jeden výtisk nebo dva výtisky, které 

přišly na té radě, ano v to odpoledne, ale pokud se nemýlím, nevím teď přesně, 

jestli je tam napsáno v tom dopise, že přišel všem radním mailem. Já jsem nic 

mailem nedostal, to určitě nepřišlo. Přišlo to pouze, pokud se nemýlím, písemně, 

datovou schránkou. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Přišlo to v době konání rady, já jsem se ptala, jestli se 

k tomu musí rada vyjádřit, bylo mi řečeno, že ne. Že tady toto, souhlas nebo 

nesouhlas, vydává Odbor správy a údržby majetku města, takže jsem materiály 

předala paní tajemnici, která je pak předávala na odbor. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Já už k tomuto bodu vystoupím naposledy. Bylo tu 

řečeno, zaznělo tu, že k té problematice platnosti nebo neplatnosti smlouvy se 

mohou vyjadřovat paní doktorka Olašáková a paní Mgr. Klímková. Já bych chtěl 

sdělit všem váženým zastupitelům, že ani paní doktorka Olašáková, ani paní Mgr. 

Klímková skrze svá vystoupení, která k této věci měly opakovaně, nejsou 

kvalifikované o tom, jestli je smlouva platná nebo neplatná vůbec mluvit. A to 

pro rozpor se zákonem v tom, co říkají. Já si za tímto slovem pevně stojím. Na 

minulém jednání v úterý jsem se tady trochu emotivně vyjádřil o tom, co bylo 

řečeno, věřím, že to bude v zápise. Zatím nemám úterní část toho zápisu k 

dispozici. Nicméně zpracovávám k tomu analýzu, toho, co bylo řečeno a co je v 

zákoně. A jediná šance, jediný možný výstup z této věci, jak tyto věci 

posuzovat, je posouzení nezávislého právníka a jsem rád, že takový právník je 

členem toho týmu, který jsme právě ustanovili. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já jsem se zařekla, že nebudu reagovat, ale nicméně 

považuji za svoji povinnost zastat se pracovníků magistrátu a to jak paní 

doktorky Olašákové, která je považována za velmi dobrého právníka, tak Mgr. 

Klímkové. Obě dvě, Mgr. Klímková si troufám říct, že má nastudovanou 

problematiku Manthellanu tak, jak málokdo. A jestliže obě dvě řeknou, že něco 

platí, tak to platí. Já bych si tedy rozhodně netroufla říct, zpochybňovat 
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jejich právní kvality. To tedy není mírně řečeno solidní vůči zaměstnancům 

magistrátu. To rozhodně ne. 

 

Jura František, Mgr. s technickou poznámkou: Teď jsem trochu na pochybách, asi 

to bude technická tak na půl, doufám, že mi paní primátorko, neseberete slovo. 

Chtěl jsem jen říct, že paní Ing. Sokolová před nějakou chvílí říkala, že toto 

jsou všechno věci, které jsou naprosto jednoznačně závažné, ale jsou to věci, 

které by měla vyjednávat ta vyjednávací skupina. A že by bylo možná dobré, aby 

tady všechny nezaznívaly. Myslím si, že to byl naprosto pregnantně vyslovený 

názor a já jsem opravdu pro, abychom tyto věci nechali vyjednávat tou pracovní 

skupinou, kterou jsme si odhlasovali. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Považuji to za velmi konstruktivní návrh, protože tady se 

točíme v kole už poněkolikáté, několikáté jednání, dnes poněkolikáté. 

 

Kapounek Petr: Já se tedy výjimečně přikláním k názoru pana Jury a paní 

Sokolové. Co jsem tak zaslechl, těch argumentů pro tu neplatnost je ještě tak 

dvojnásobek, než tady zaznělo a bylo by možná dobré, aby nezazněly. Nicméně, 

chci se vyjádřit k tomu dopisu, který jsem si nyní přečetl, k tomu poslednímu. A 

jsem v šoku z té absolutní arogance investora, která z toho dopisu čiší, z toho, 

jakým způsobem je tam hovořeno o paní primátorce, ale co považuji za s 

prominutím za naprostou perlu, jsou ty poslední dva odstavce, kdy investor si 

dovoluje město napadat za to, že se přihlásilo do záměru o odkup pozemku, 

protože na to má město bytostné právo a jestliže město je zatím smluvním 

partnerem investora, protože zatím se smlouva považuje za platnou, tak to není 

akt, který by z principu bránil realizaci projektu, ale přesto ho tady tímto 

způsobem investor prezentuje a vyžaduje po městě Prostějovu, aby okamžitě od 

toho ustoupilo apod. To mi přijde neuvěřitelné. A následný odstavec, kdy 

investor hovoří o tom, že když vyjádření k jeho záměru neobdržel do 10 dnů, tak 

to považuje za nesoučinnost a porušení smlouvy. To je také neuvěřitelně 

absurdní. Protože i investor si musí být vědom toho, že zákonná lhůta je 30 dnů. 

Takže jakým právem on požaduje 10 dnů? Kdo o tom rozhodl, že je to právě 10? 

Mohl požadovat den, nebo hodinu, nevydali jste mi do hodiny souhlas, jste 

nesoučinní. Já prostě ten způsob, jakým investor komunikuje, považuji za natolik 

sprostý, že bych apeloval na to, aby tyto vyděračské praktiky a vyděračské 

požadavky byly ignorovány a pokud má investor pocit, že jsou krácena jeho práva, 

nechť se obrátí na soud, má na to právo, ale upozorňuji, že stejně tak město 

Prostějov má právo obrátit se na soud, třeba aby rozhodl platnost smlouvy. Má 

právo a žádná klauzule o součinnosti nemůže městu toto právo odejmout. Toho by 

si měl být investor také vědom a měl by místo výhružných dopisů posílat děkovné 

dopisy za to, že to město ještě neudělalo. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Tak tentokrát bych se chtěl přihlásit k tomu rozsahu toho 

záměru, který oni teď předložili a žádají tedy do těch 10 dnů vyjádření. Chtěl 

bych se zeptat Vaším prostřednictvím zřejmě pana Vojtka, jaký sál máme 

momentálně teď, jaký je rozsah, kolik tam vejde lidí, jaký rozsah byl v záměru, 

tam to mohu říct, tam bylo 500 lidí, jak to dopadlo v soutěži, tam to mohu říct, 

bylo to 3100m2 a 500 lidí, jaký je dodatek tzn. kolik se nám podařilo domluvit 

jaký sál, to by byl asi dotaz na pana Pospíšila, jaký rozsah sálu je v dodatku 2 

a jaký je momentálně nyní výsledek v těch papírech, které Manthellan předkládá 

pro územní řízení. A jestli tedy pan Vojtek bude schvalovat ten dopis nebo resp. 

tu projektovou dokumentaci, jestli vůbec může vydat souhlasné stanovisko, pokud 

ten sál nebo ty kulturní prostory jsou tak diametrálně odlišné se záměrem a s 

tím dodatkem. Tak prosím ujasněme si teď plochy. 

 

Mgr. Vojtek: Já bych se k tomu vyjádřil asi následovně. Já mám v rámci 

kompetence mi svěřené zaměstnavatelem oprávnění se vyjadřovat v oblasti, kterou 

mi definuje organizační řád a to je oblast stavebního zákona. Tzn., my se budeme 

vyjadřovat, zda jsou splněny veškeré podmínky, které mají být splněny. Tzn., zda 

jsou uzavřena věcná břemena k pozemkům, které budou dotčeny, které budou 

sousedící, jsou městské, ale nebudu se vyjadřovat nebo nebudeme zkoumat ten 

jejich projekt v tom duchu, o kterém se tady vyjádřil pan Ing. Navrátil. Jestli 
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je to v souladu s nějakým záměrem, či nikoliv. A jakmile bude naše vyjádření 

zpracováno, bude předloženo radě města, která se k němu vyjádří. 

 

Navrátil Jan, Ing.: V tom případě dotaz na pana Pospíšila, kdo tedy bude 

posuzovat, jestli je to v souladu s tím dodatkem, případně s tou smlouvou. Kdo 

je tedy oprávněn vydat souhlasné stanovisko, když my musíme vydat nesouhlasné 

stanovisko. Poprosím. Neexistuje už náhodou nějaké souhlasné stanovisko, o 

kterém nevíme? 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Já se pokusím odpovědět. Vedle vás sedí pan architekt Fröml 

a určitě ví, jaký je rozsah dokumentace k územnímu řízení. De facto ta situačka, 

která se víceméně přikládá nebo která je podkladem pro územní řízení, čili to je 

podklad pro využití ploch pro další stavbu, ale není tam žádná podrobná 

dokumentace, kolik metrů čtverečných má nebo dá se to z toho teoreticky vyčíst 

podle parcel, ale není tam upřesněno v takové dokumentaci, kolik je tam osob 

apod. Pokud vím, tak v záměru nebo v tom výběrovém řízení bylo odsouhlaseno pro 

500 osob a to si myslím, že je určitě, protože pro ten sál je určena celá ta 

plocha sodovkárny, která je stejně velká, možná ještě větší, než je stávající 

kulturák. Takže pokud by ho chtěli využít z plné kapacity, tak určitě by tam 

takový sál nacpali, když to řeknu takto. Ale ta dokumentace v této chvíli není 

tak podrobná, aby se dalo určit, jaký rozsah je tam sociálního zázemí apod. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Sice děkuji, ale směřuju k tomu, že nelze vydat souhlasné 

stanovisko, pokud my ty plochy nemáme poměřené, takže minimálně žádejme o 

doplnění toho projektu, nemůžeme vydat souhlasné stanovisko. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Souhlasné stanovisko bude vydávat pan Mgr. Vojtek, který 

to má v kompetenci svého odboru. 

 

Navrátil Jan, Ing.: On bude vydávat co? Jako to mu vůbec ty papíry nemuseli 

dávat. Vyjasněme si prosím, kdo je město. Město je magistrát a pan Vojtek nebo 

statutární město a v tom případě paní Rašková. Nebo ani paní Rašková to není, 

ale je to zastupitelstvo. Kdo je vlastně město? Nebo pan Pospíšil? Kdo je 

vlastně město? Majitel pozemku nebo ..? Poprosím, to je zcela zásadní otázka, 

kdo je město? 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Podle mého názoru vyjádření k územnímu rozhodnutí, 

projektant, který to de facto poslal, on to neposlal Manthellan pokud vím, to 

psala ta jejich, nevím, jak se jmenuje, developerská firma a dává vyjádření k 

jednotlivým státním orgánům. Nedává to k vyjádření městu. Takže to adresování z 

hlediska stavebního zákona je špatné. Oni by měli žádat všechny státní orgány 

postupně tak, jak jim to vyžaduje zákon, stavební zákon. Pokud ho adresovali 

magistrátu, pokud se nepletu nebo statutárnímu městu, tak by to muselo být 

nějaké sdružené vyjádření všech odborů včetně životního prostředí a nevím koho. 

 

Mgr. Vojtek: Já bych chtěl upřesnit, že my se budeme vyjadřovat za vlastníka 

sousedních pozemků a dotčených pozemků. Za vlastníka. Město jako vlastník. Ne 

jako státní správa nebo samospráva. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Držím v ruce ten papír ze 4.12.2017 a zřejmě to tedy 

Manthellan špatně adresoval paní Raškové, primátorce, tak poprosím vraťte jim 

ten dopis, ať to pošlou těm správným organizacím. 

 

Augustin Josef, JUDr.: Vážená paní primátorko, to, co bylo před chvílí řečeno 

panem Matyáškem, musím se k tomu, on se Aleš nebude zlobit, vyjádřit. Takto. 

Když se ve smyslu jednacího řádu zeptá zastupitel, případně paní primátorka 

kohokoliv z vedoucích organizací, případně podle čl. 13, odst. 2 zaměstnance 

města, tak má právo se vyjádřit. Kam mířím. Když paní primátorka nebo kdokoli z 

nás osloví prostřednictvím paní primátorky paní doktorku Olašákovou nebo paní 

doktorku Klímkovou, tak má právo se vyjádřit, ne že nemá. Já nemusím s jejím 

názorem souhlasit, ano, ale má právo se vyjádřit. Proboha nechtějme tady dělat z 

Prostějova Ševalierovy Zvonokosy, které projednávaly víte o čem. Tzn., že jestli 
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má paní doktorka Olašáková nebo Klímková pravdu nebo ne, to neřešme. Pravda je 

filozofický pojem a my nejsme filozofové, my jsme politici, kteří jsme odpovědni 

občanům, byť tady se minimálně z 1/3 filozofuje na zastupitelstvech, kolikrát 

nevím o čem. Takže obě dvě doktorky mají právo se vyjádřit. Jedna věc, nemusím s 

tím souhlasit, mohu mít jiný názor. Druhá věc a v konečné fázi, o platnosti, 

neplatnosti, o zásadních právních věcech rozhoduje soud. Takže takto to berme. 

Já se pak v závěru ještě vyjádřím k těm plánům, které tady vyjmenoval pan Ing. 

Navrátil. 

 

Filouš František, Ing.: Já mám také dotazy k těm plánům. Já jsem opakovaně už 

asi po dobu posledního roku vznášel dotazy, jak vypadá ta projektová 

dokumentace, kvůli které se vlastně mění ten územní plán. Nebyla mi ta otázka 

zodpovězena vlastně až do poslední doby, kdy investor poslal vlastně ty poslední 

plány. Myslím si, že byl vyhlášen nějaký záměr, byl vybrán Manthellan, nebudu 

komentovat za jakých okolností, to všichni víme, prapodivných okolností. A 

Manthellan se zavázal v tom svém v uvozovkách vítězném návrhu, že postaví tady 

nějaký sál, postaví tady obchodní galerii, včetně sálu. A ty malůvky by měly být 

závazné. A ptám se opakovaně na to, zda ty výkresy, které poslal Manthellan k 

Vašim rukám k odsouhlasení, zda jsou identické. Zda jsou stejné a poskytnou 

občanům tohoto města stejný komfort, jako Manthellanem vybraný vítězný návrh. 

Prosil bych odpověď na tuto jednoduchou otázku. Jsou ty výkresy stejné, jsou 

umístěny na stejných parcelách, nejsou tam žádné podstatné rozdíly atd. Ta 

otázka je jednoduchá a odpověď na ni budete dávat vy jako rada. Nemyslím si, že 

tu odpověď může dát subalterní úředník, promiňte mi prosím ten výraz, jako 

vedoucí oddělení. To musí dát přeci město. Město se musí vyjádřit k tomu, jestli 

ty předložené návrhy korespondují s tím, jaká byla vůle města v tom vyhlášeném 

záměru. Ta odpověď na tuto otázku musí být zodpovězena ještě předtím, než se pod 

to někdo podepíše s definitivní platností, že s tím souhlasí. 

 

Pospíšil Jiří, Ing.: Já myslím, že v tuto chvíli ta otázka, nevím, jestli je 

vznesena na správném místě, možná že ano, ale my samozřejmě ten záměr společně s 

tím, co nám bylo předloženo, posuzujeme a musí se k tomu určitě vzít i smlouva o 

smlouvách budoucích, musí se nějakým způsobem rozhodnout. 

 

Fröml František, Ing., arch.: Padlo tady moje jméno, tak musím reagovat. Pan 

Mgr. Vojtek má pravdu, on je úředník a nemůže za nás vyřešit, jestli je to v 

souladu s nějakým politickým záměrem, který vyhlásilo zastupitelstvo. On 

skutečně rozhoduje o těch věcech stavebních jako úředník, ale to neznamená, že 

se k tomu město nevyjádří. Vždycky majitel pozemku je účastníkem územního 

řízení, i stavebního řízení a to město se musí vyjádřit. Musíme říct, jestli je 

to skutečně v souladu nebo ne. Pokud nebude mít investor souhlas majitele 

pozemku, tak já si nedovedu představit, že dostane územní rozhodnutí. A potom 

druhá věc, novela stavebního zákona začne platit příští rok a předpokládám, že 

se to promítne i do toho, že územní a stavební řízení budou sloučena. Tzn., že 

nemůžeme ani tvrdit, že nás nezajímají kapacity sálu atd. To všechno v tom bude 

určitě součástí územního a stavebního řízení a k těm kapacitám, počtu lidí, 

počtu parkovacích míst, k veškerým těm kapacitám se budeme muset vyjádřit. Nejde 

se vyjádřit jen k nějaké malůvce, kde je jen nějaká situačka a nějaké plošky. 

Myslím si, že bude potřeba nějaké zevrubné vyhodnocení. 

 

Bartošová Zuzana, MVDr. s technickou poznámkou: Já nevím, jestli je to 

technická. Chci se zeptat, co budeme dělat? Zatím se tady opravdu jen motáme 

dokola. Co budeme dělat, to se tady můžeme poslouchat dalších 5 hodin. Opravdu 

nezlobte se dámy a pánové, neříkám, že musíme uklízet a péct. Prostě pojďme něco 

udělat a pojďme domů. Nezlobte se, už toho mám celkem dost. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já souhlasím s paní doktorkou. Tady jsme před chvilkou 

zvolili nějakou pracovní skupinu, myslím, že vyjednávací skupinu. Myslím si, že 

ty návrhy, o kterých se tady bavíme, výhrady, všichni víme, nejsou tady rozhodně 

poprvé. Materiálů jsme měli k dispozici, na minulém zastupitelstvu, předminulém 

zastupitelstvu, pořád se točíme kolem dokola a znova se vracíme k tomu, že 

smlouva, máme pochybnosti, jestli je dobrá, není dobrá. Stavíte nás do role, 
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abychom to obhajovali. Já si myslím, že smlouva není v pořádku a stavíte mě do 

role, abych to obhajovala. Já si myslím, že to taky není v pořádku. 

 

Navrátil Jan, Ing. s technickou poznámkou: Paní Bartošová má pravdu. Projednejte 

to s paní Hučínovou, napište Manthellanu nejlépe tento týden, že prostě od 1.1. 

šlus. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Já myslím, že jsem psala už dvakrát, odpovědi máte. 

 

Augustin Josef, JUDr.: Paní primátorko, když jsem dostal ten dopis ze 4.12., jsa 

znám, že se pídím po řadě věcí, tak jsem se pídil také po situačnímu výkresu, 

který je dvakrát a k výkresové dokumentaci. Mezi výkresovou dokumentací na osmi 

stranách a tím situačním výkresem, který je dvakrát stejný, jsou zásadní 

rozpory. Ale žádný džentlmen a diplomat neuvádí svoje názory, které chce sdělit 

partnerovi v diskrétní rovině, veřejně, před kamerami, kdy jak už tady padlo, 

nás samozřejmě velmi bedlivě díky svým očkům pozoruje Manthellan. Takže nebudu 

dávat najevo svůj názor, kde jsou tyto rozpory. Jsou tam rozpory. Jinak je to v 

jakémsi měřítku, mělo by to být v měřítku 1:200, ne 1:1000 tak, abych nemusel po 

nocích lupou luštit drobné mušky, které se nazývají slova. To je jedna věc. Sál, 

500 míst je zásadně poddimenzován a není důstojný úrovni okresního města, 

Statutárního města Prostějova. Současné Kascentrum má v rámci kolaudace 1200 

míst, jak vím, tak se tam vejde i 2000 lidí při různých koncertech. Takže jestli 

někdo má pocit, že 350 míst v tom sále, který máme dostat jako holosál nebo 500 

míst, je dostačující, není to pravda. Byli jsme s panem Ing. Matyáškem v jakési 

pracovní skupině před řadou let, já jsem navrhoval 800-1000. Takže kdo se bude 

před občany zpovídat, že dá souhlas nebo zvedne ruku pro 350 nebo pro 500 míst, 

tak má nesmírnou odvahu. Já tuto odvahu nemám. Já říkám, že důstojný sál pro 

město je 1200-1500 míst, ale neříkejme tady naše názory, protože nebude ta 

vyjednávací skupina potom moct říct, co chce a budou naše názory veřejné, 

nebudou utajeny. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pane doktore, opět poruším to, že nebudu mluvit. Já bych 

si dovolila říct, že v roce 2010, když jsme smlouvu o smlouvách budoucích 

schvalovali, jste tady rovněž byl. Byl jste tady i v době a vždy se tím pyšníte, 

že jste tady hodně dlouho. Byl jste tady i v době, kdy byly zadávány podmínky 

architektonické soutěže a v těch podmínkách bylo sál pro 500 lidí. 

 

Kapounek Petr s technickou poznámkou: Já bych chtěl pouze upozornit na to, že 

tady od kolegů byl nějaký dotaz, zda to, co investor nyní předložil se žádostí o 

souhlas, jestli je to v souladu s tím vysoutěženým vítězným návrhem a záměrem. 

Na to nebylo odpovězeno. Apeloval bych na to, aby na dotazy bylo odpovídáno. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pan kolega Pospíšil zopakuje znova prosím. 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Bylo zodpovězeno. Samozřejmě se posuzuje to, co nám bylo 

předloženo. 

 

Kapounek Petr s technickou poznámkou: Já bych se chtěl pana Mgr. Pospíšila 

zeptat, jestli si ze mě dělá legraci? Já jsem chtěl odpověď, ne já, mí kolegové 

chtěli odpověď, já bych ji chtěl také slyšet, jestli to, co předložili, je v 

souladu. 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Jak vám to mám ještě jinak říct, že v tuto chvíli probíhá 

proces posuzování, říkám to ještě jinak, takže já vám nedokážu nyní říct, jestli 

ano nebo ne. Probíhá proces posuzování. 

 

Copková Ivana: Já bych se také ještě jednou chtěla vyjádřit k těm malůvkám, co 

nám Manthellan nebo ta firma poslala, jak už se tady zmínil doktor Augustin. Je 

to v rozporu se zákonem, protože to musí být v měřítku 1:200 a ne 500, 1000, co 

poslali. Už to je první chyba. Vůbec to neodpovídá zákonu 499/206 Sb. stavební 

zákon, příloha 2. Nejsou tam řezy o hloubce, čili že někdo řekne, že jsou to dvě 

patra dolů, dvě patra nahoru. Kolik jsou to dvě patra dolů? Může to být 1m, může 
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to být 200m, to tam vůbec není. Není tam vyřešeno, jak to bude uprostřed 

památkové zóny, celá ta stavba řešena, podle mě je celá ta malůvka opravdu 

výsměch. 

 

Kapounek Petr: Já bych chtěl ještě pana Mgr. Pospíšila požádat o upřesnění těch 

odpovědí, když říká, že je to v procesu posuzování, kdo to tedy posuzuje. 

Protože pan Vojtek jasně řekl, že on ten soulad posuzovat nebude, jemu to 

nepřísluší, tak kdo to posuzuje momentálně? 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: Samozřejmě je to otázka i rady města. 

 

Kapounek Petr: Děkuji. 

 

Filouš František, Ing.: Já se omlouvám, paní primátorko, budu velmi krátký. 

Vidím, že svítím červeně, nicméně tady byla nastolena zásadní výtka ze strany 

paní zastupitelky Copkové ohledně souladu těch předložených malůvek se zákonem. 

Pokud budu vycházet z toho, co řekla, tak ten soulad se zákonem tam není a 

udivuje mě, že tato informace nebyla předložena zastupitelům ze strany rady, že 

se to dozvídáme až teď. Tudíž ta konečná otázka má na vás je, do kdy bude 

utvořen ten názor rady města na to, zda je předložená dokumentace v souladu se 

záměrem, zda je v souladu se zákonem, se stavebním zákonem, kdo o tom bude 

rozhodovat a do kdy, zda se zastupitelstvo ještě předtím, než se sejdeme příště, 

bude možnost mít se k tomu vyjádřit a posoudit to. Protože to je jedna z 

nejzávažnějších věcí a jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které bude před vámi 

stát. 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Já odpovím jen ten začátek. Co se týče dokumentace, která 

byla předložena, to, co citovala paní Copková je ze zákona, pokud bude 

dokumentace předložena k územnímu řízení. Zatím tady žádná taková žádost není a 

myslím, že ani nebude, protože Stavební úřad, pokud se nepletu, tady už při 

předchozích řízeních, jako třeba u změny regulačního plánu, se cítil podjatý a 

předal to krajskému úřadu, který určil Olomouc. Takže nakonec možná bude 

stavební povolení vydávat úplně jiný stavební orgán, než je Prostějov. To já 

nevím, jak se bude cítit stavební úřad, až dostane oficiální žádost, to je jedna 

věc. A potom otázka, kdo je oprávněn posuzovat dokumentaci předloženou k 

územnímu řízení, potažmo ke stavebnímu řízení a tyto orgány jsou jasně 

vyjmenovány v zákoně nebo si je vyžádá Stavební úřad, takže pokud vím, tak 

zastupitelé nemohou vstupovat do jednání státních orgánů, protože by to bylo 

zneužití pravomoci veřejného činitele. Takže takové posuzování na fóru asi není 

v souladu se zákonem. Ale samozřejmě, co se týče smlouvy o smlouvách budoucích, 

tak my jako druhá strana té smlouvy, bychom se měli vyjádřit k té konečné verzi. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing. s technickou poznámkou: Já bych chtěl asi zdůraznit, že 

ta záležitost posuzování je i v kompetenci té právě ustanovené pracovní skupiny. 

Myslím, že je nad slunce jasné, proč to tak je. 

 

Kapounek Petr: Já bych chtěl pouze pana Fišera upozornit, v souvislosti s 

rozsahem té dokumentace, dopodrobna jsem ji nestudoval, takže nevím, ale jestli 

někdo požádá o vyjádření k územnímu řízení, tak ten, kdo mu to vyjádření dává, 

tak má právo požadovat dokumentaci k územnímu řízení. Tzn., že jestliže to má 

splňovat nějaké parametry, aby bylo možné o to územní řízení žádat, tak to, co 

předkládá investor k posouzení, tak ty parametry by mělo splňovat také. 

Samozřejmě, pokud někdo vydá souhlas i na základě dokumentace v menším rozsahu, 

je to jeho věc. Ale město má právo a domnívám se, že by mělo požadovat alespoň 

to, jak standardně požaduje, dokumentaci k územnímu řízení. A teprve k té se pak 

může vyjádřit. Jak má město vydávat souhlas k územnímu řízení na základě 

dokumentace, která není v rozsahu pro územní řízení? 

 

Fišer Zdeněk, Ing.: Já tedy znovu říkám, že to nebyla žádost pro územní řízení. 

Bylo to pouze vyjádření z hlediska majetkoprávního, pokud se nepletu, je to tak? 

Pan Vojtek asi odpoví, co bylo v žádosti. 
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Mgr. Vojtek: Já bych chtěl říct, že pro naše potřeby je ta dokumentace, která 

nám byla zaslána, plně dostačující. Pro potřeby mého odboru, který se k tomu 

bude vyjadřovat tak, jak jsem tady definoval před okamžikem. Nepotřebujeme zatím 

nic jiného. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pokud není další dotaz, připomínka, prosím, jestli je 

nějaká jiná problematika. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Zcela z jiného soudku, přišel mi mail, táži se Vaším 

prostřednictvím vašeho vedoucího Stavebního úřadu, jaký je stav plotu pana M. u 

vodoteče, jak to tam probíhá? Jestli už došlo k odstranění černé stavby nebo ne? 

 

Rašková Alena, RNDr.: Odpoví pan Mgr. Vojtek, jestli se nepletu, spadá do 

správy. Nebo Stavební úřad? Pardon. 

 

Jiří Odvářka v zast. vedoucího Stavebního úřadu: Co se týče tohoto, tak z 

dostupných informací, které jsem získal, abych mohl podat nějakou informaci, je 

situace taková, že Stavební úřad se stavebníkem jako takovým zahájil z moci 

úřední tzv. řízení o odstranění stavby, kde umožnil podle zákona stavebníkovi, 

pokud má zájem, že může do určitého termínu požádat o tzv. dodatečné povolení 

stavby. Tento termín byl stanoven do 27.10. letošního roku. Této možnosti 

stavebník využil a v termínu do 24.10. podal tzv. žádost o dodatečné povolení 

stavby. Tudíž původní řízení zahájené z mocí úředních, tzn. řízení o odstranění 

stavby bylo přerušeno a je pokračováno v řízení o dodatečném povolení stavby. 

Poněvadž ta žádost nebyla kompletní, byl stavebník vyzván, aby tuto žádost 

doplnil o náležitosti nejpozději v termínu do 15.1. příštího roku. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Já jsem tomu rozuměl, ale momentálně zvažuji, tam se ale 

bavíme o pozemku městském nebo jeho vlastním? A došlo tedy k nějakému zaměření, 

k nějakému geodetickému zaměření, jak to tam s tím pozemkem je? Podle záměr byl 

takový, aby plot odstranil a kolem toho vodoteče se opět uvolnila ta cesta, tak 

jak to tam bylo? A teď v podstatě slyším, že se legalizuje stav zabránění 

průchodu. Jak je to tam s tím pozemkem, je náš nebo není? 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: My jsme měli v radě města materiál, který upřesnil vlastně 

tu situaci, v tom místě a tam je část pozemku pana M. a část pozemku je 

městského. Zasahuje vlastně ten mlýnský náhon i do pozemku pana M., takže my 

jsme rozhodli, my jsme ten materiál odložili s tím, že požádáme opět o vyjádření 

osadní výbor a komise, protože, řeknu to tak, pokud chcete, pane inženýre, 

zastavte se za mnou, já vám ten nákres ukážu, můžeme ho poslat všem 

zastupitelům, aby se podívali. Určitě není od věci tu důvodovou zprávu nebo ty 

nové skutečnosti, které tam vznikly, by bylo dobré, abychom se nad tím 

zamysleli. Protože pronajímat si a platit si vzájemně nějaké nájmy by asi nebylo 

vhodné, takže hledáme nějaké slušné řešení, protože pan M. může odstranit ten 

plot v místě, kde v tuto chvíli stojí, ale on si ho může posunout o 12 nebo 15m 

dál, tam zahradí ten přístup, protože tam je jeho pozemek. Takže hledáme nějaké 

řešení tak, aby to bylo řešení optimální. 

 

Švec František, Mgr.: Já nerad zdržuji, slíbil jsem, že se na to zeptám na tu 

betonovou stavbu na Plumlovské. Protože občané se právě ptají, jestliže je 

veřejnoprávní smlouva podepsaná mezi panem Pourem a mezi panem Košťálem, byla 

datována až v září letošního roku, tak bych potřeboval a chtěl vědět, na základě 

čeho ta stavba vlastně vznikla? Protože se stavěla už rok před tím a není mi 

jasné, na základě čeho vůbec se v Prostějově může stavět. Pokud ta veřejnoprávní 

smlouva byla podepsaná až v září letošního roku, jestli mi na to může někdo 

odpovědět? Pan Košťál tady bohužel není, nevěděl jsem, že tady nebude. 

 

J. Odvářka v zast. vedoucího Stavebního úřadu: K této věci prosím vás vám nic 

blíže neřeknu. Co se týče, celý spis, jako takový, se má nacházet na krajském 

úřadě odboru strategického rozvoje kraje k přezkoumání. Tudíž výsledek zatím 

není k dnešnímu dni znám, takže se čeká na resumé krajského úřadu. 
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Rašková Alena, RNDr.: Děkuji. V okamžiku, kdy dostanu rozhodnutí, vám ho 

pošleme. 

 

Švec František, Mgr.: Ale přece stavební úřad musí vědět, na základě čeho ta 

stavba začala vznikat, ne? Ať je spis kdekoliv. Je to tak těžká otázka? Jako na 

základě čeho se může v Prostějově začít stavět barák? Betonová zeď, jeřáb, 

všechno. Na základě čeho? To je moje otázka. 

 

J. Odvářka v zast. vedoucího Stavebního úřadu: Jakákoli stavba atd. se vždy 

realizuje na základě jakéhokoliv povolení ze strany Stavebního úřadu. Pokud 

směřujete nyní k tomuto konkrétnímu případu, nezlobte se, já vám k tomu nemohu 

nic víc říct, protože k tomu nemám dostatečné informace. 

 

Švec František, Mgr.: Požádat písemně do 30 dnů? 

 

Rašková Alena, RNDr.: Pan Ing. Košťál odpoví písemně do 30 dnů nebo tedy 

Stavební úřad, ten, kdo má tuto problematiku na starosti. 

 

Navrátil Jan, Ing. s technickou poznámkou: Prosím, proč tu není pan Košťál a na 

toto bych se chtěl zeptat také, tak prosím pošlete mi to rovněž, seznam 

veřejnoprávních smluv, na základě kterých se nyní staví v Prostějově, které 

nemají momentálně stavební povolení, ale mají veřejnoprávní smlouvu. To by možná 

zajímalo více občanů. Nechť je to v zápise a prosím pana Košťála, nechť odpoví 

do 30 dnů. (Rašková Alena, RNDr.: Zápis samozřejmě bude.) Které stavby se 

realizují bez stavebního povolení na základě veřejnoprávní smlouvy. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Nicméně, ráda bych se tady zastala všech pracovníků 

magistrátu, kteří čerpají řádnou dovolenou. Zastupitelstvo bylo svolané na 

pondělí 11.12. a zaměstnanci si svoji dovolenou plánují několik měsíců dopředu a 

musí ji vyčerpat v kalendářním roce. Těžko se dá předpokládat, že 

zastupitelstvo, které začne 11.12., bude pokračovat 20.12. Prosím zkuste se vžít 

do situace, kdy máte dovolenou, třeba i zaplacenou, hlášenou několik měsíců 

dopředu a jednání zastupitelstva pokračuje 11., 12. a 20.12. 

 

Copková Ivana: Já mám dotaz ohledně situace ve VaK, kdy soud určil neplatnost 

valné hromady ohledně odkupu části toho podniku, tak jak se ta situace řeší? 

 

Pospíšil Jiří, Mgr.: VaK se odvolal, teď se to bude řešit u soudu vyšší 

instance. 

 

Navrátil Jan, Ing. s technickou poznámkou: Vidím, přítomen je pan Pišťák, který 

vlastně odpovídá za městskou policii, tak mám dotaz, jak bude městská policie 

postupovat, pokud se začnou dělat bagrem sondy na tržnici a u Kascentra. 

 

Pišťák Miroslav: Já nevím. Já jenom k té situaci, která tam je, jsem uložil 

řediteli městské policie, aby se obrátil na příslušné orgány Magistrátu města 

Prostějova s požadavkem, zda vyžadují, aby městská policie v nějakém slova 

smyslu konala. Dostala se mi odpovědi od památkové péče a z Odboru správy a 

údržby majetku města, že ten investor postupuje podle platné smlouvy a že zákrok 

městské policie není potřebný. Pokud se tam vyvine nějaká jiná situace, tak 

pochopitelně budeme posuzovat, jestli městská policie má dostatek kompetencí k 

tomu, aby do některých záležitostí, do kterých běžně nevstupuje, mohla konat. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Měl například bagrista ohlášku, nějaký harmonogram, nějaké 

zaměření, měl nějaký dokument? Vaším prostřednictvím na pana Pišťáka. 

 

Pišťák Miroslav: Opět prostřednictvím paní primátorky odpovím. Jako městská 

policie běžně k těmto úkonům není oprávněna. Znova opakuji, že jsem uložil 

řediteli městské policie, aby učinil dotaz u příslušných odpovědných odborů nebo 

oddělení Magistrátu města Prostějova, bylo nám odpovězeno, že žádné úkony 

městské policie oni nevyžadují. Takže nevím, co by tam městská policie ze zákona 

měla dělat. A znovu připomenu ještě jednu věc, že v tom prostoru byl na nějaké 
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úřední obchůzce i pan Mgr. Perutka, vedoucí oddělení památkové péče a ten 

shledal údajně a mám to i písemně všechno v pořádku. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Toho jsem tam poslala a je to přesně jak pan Pišťák říká. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Všechno je v pořádku, akorát se nedá parkovat a od 1.1. to 

bude jak? 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Já už jsem se nechtěl vyjadřovat, nicméně nemohu asi 

potvrdit to, že by bylo všechno v pořádku v souvislosti s usnesením, které jsme 

dnes přijali, to určitě ne. Takže si to takto nemalujme. 

 

Filouš František, Ing.: Já mám asi poslední věc, na minulém, vlastně na tomto 

zastupitelstvu před těmi x dny toho 11. zde byla ukončena činnost skupiny pro 

výkup pozemků na severní obchvat a nebyla podána nějaká bližší zpráva, které 

pozemky ještě nejsou dořešeny majetkoprávně, kde není uzavřena příslušná 

smlouva. Tak já bych chtěl požádat paní primátorku, jestli bych mohl dostat 

komplexní informaci, kterých pozemků se to ještě týká, tedy těch, které ještě 

nejsou smluvně ošetřeny, která jsou to parcelní čísla a alespoň příjmení těch 

osob, ať to nemusíme dohledávat. Se stručným náhledem toho, jaký bude další 

postup. Vím, že těch pozemků už není mnoho, tak jak to tady už zaznělo, takže 

asi nechci nějaký přehnaný úkol pro ty příslušné pracovníky. Bude to určitě jen 

pár vět, to bych prosil do 30 dnů. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Do 30 dnů dostanete. 

 

Augustin Josef, JUDr.: Jak bývá obvykle zvykem na posledním zastupitelstvu, byť 

to byly 3 dny, možná že plodné, tak si dovolím poděkovat všem kolegům za 

spolupráci v zastupitelstvu v tomto roce, byť to bylo někdy složité, někdy až na 

hraně, přesto si myslím, že v rámci města a v rámci občanů, v rámci možností 

korektní, popřát všem zastupitelům za náš klub hodně zdraví, štěstí, osobní 

spokojenosti, pevné nervy do roku příštího, do roku posledního a dovolte mi také 

poděkovat za práci všem úředníkům a za to, že někdy nás pochopili, někdy ne, 

protože to s námi jako s orgánem, který je vrcholový, není jednoduché a popřát 

jim hodně zdraví, štěstí a úspěchů a také trpělivosti do roku příštího, protože 

se uvidíme až za rok, tak považuji za slušné všem poděkovat a popřát. 

 

Navrátil Jan, Ing.: Jsem pověřen klubem Změna pro Prostějov popřát všem 

zaměstnancům Magistrátu města Prostějova pěkné svátky a rovněž všem zastupitelům 

města Prostějova poděkovat za spolupráci, i když na některé věci máme někdy 

rozdílný náhled, přesto jsme všichni občané města Prostějova a lidé, takže pěkné 

svátky přejeme. 

 

Švec František, Mgr.: Chtěl bych říct, že i když jsme tady političtí soupeři a 

rivalové, tak doufám, že nejsme nepřátelé, takže si také dovolím popřát vám 

všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví za celý náš klub. 

 

Matyášek Aleš, Mgr.,Ing.: Já samozřejmě za klub Top 09 a nezávislí Prostějované 

také přeji všem kolegům zastupitelům, pokojné, klidné, požehnané vánoční svátky 

a radostný vstup do roku 2018 a chtěl bych na margo naší spolupráce říct, že 

vůbec nevnímám diskusi, případné rozpory negativně, protože ty mohou vést k 

tomu, abychom našli co nejlepší řešení pro občany a proto tu také jsme a sedíme 

někdy dlouhé hodiny a zaměstnancům magistrátu bych chtěl touto cestou za nás za 

všechny sdělit, že si jejich práce vážíme, že pokud nejsme spokojeni, tak to 

férově vyjádříme a přeji jim také hodně štěstí do nového roku a krásné svátky. 

 

Bartošová Zuzana, MVDr.: Tak já krátce, Petr Kousal už přál, tak já za KDU přeji 

požehnané Vánoce a ať se nám daří v příštím roce. 

 

Sokolová Milada, Ing.: Vážení kolegové, dovolte i mě a kolegu Blumensteinovi 

popřát vám krásné vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví, pevné nervy a ať 

to spolu ještě ten rok zvládneme. 
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Pospíšil Jiří, Ing.: Za náš klub také poděkování všem pracovníkům magistrátu a 

samozřejmě všem krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce. 

 

Jura František, Mgr.: Dovolte tedy i mě, abych všem za náš klub popřál hezké 

Vánoce. Pouze jedna taková poznámka, škoda, že to naše jednání opravdu 

neskončilo toho 11., mohli jsme jít na tu večeři, to mě trochu mrzí, nedá se nic 

dělat. Já jenom bych vám chtěl popřát v novém roce všem, všem nám, aby ta 

jednání byla možná trochu konstruktivnější a abychom ten rok prožili tak nějak 

ve zdraví a v pohodě. 

 

Rašková Alena, RNDr.: Takže poslední slovo zůstává mě. Já jsem samozřejmě chtěla 

popřát, ale pan doktor Augustin nevydržel, že by mě nechal domluvit, takže pak 

už se to rozjelo. Nicméně bych chtěla říct několik věcí. Za prvé, doufám, že 

poslední zastupitelstvo, které bude někdy v září příštího roku, ať bude trvat 

jeden, dva nebo tři dny, tak jednoho dne skončí do těch šesti hodin a že alespoň 

jednou na tu večeři půjdeme anebo začneme společným obědem a pak budete utlumeni 

a možná to nebude trvat tak dlouho. Ale alespoň jednou by nebylo špatné si 

společně posedět, protože občas ta neformální jednání přinesou daleko větší 

výsledek, než když tady sedíme proti sobě a zdánlivě vypadáme jako soupeři. 

Myslím si, že by to tak být nemělo, všichni jsme tady zvoleni občany Prostějova 

a všichni jsme se zavázali svým slibem, že budeme jednat a chovat se ve prospěch 

občanů Prostějova. Předpokládám, že i když si občas nerozumíme nebo se dostáváme 

do sporu, tak to všichni děláme v hlubokém přesvědčení, že děláme pro dobro a 

věřím, že se shodneme na tom, že nějaké společné řešení vždycky existuje. Chce 

to občas trochu pochopení, trochu míň agresivity, občas i trochu tolerance k 

tomu, že každý z nás dělá chyby. A to, co už jste tady říkali všichni 

samozřejmě, přeji všem krásné Vánoce a nám všem, kteří tady v Prostějově žijeme, 

přeji, aby takovéto kouzlo, které o Vánocích tak trochu působí, taková ta láska 

a porozumění, pochopení, aby nám vydrželo co možná nejdéle, nejenom o Vánocích. 

A protože ženská má slovo naposled, takže přece jenom, končím zasedání, 28. 

zasedání Zastupitelstva města Prostějova, které v celé republice nám určitě 

závidí, protože trvá tři dny. Takže mějte se moc pěkně a sejdeme se v novém 

roce. 

 

 

 

 

 

 

K bodu 22. Závěr 

Program 28. zasedání Zastupitelstva města Prostějova byl vyčerpán a jednání bylo 

dne 20. 12. 2017 v 15:20 hod. ukončeno. 
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