k řešit
Máme plán ja
apacit
nedostatek k
rově,
pro sport. Fé
bistů !”
ne podle lob
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Odkud hrozí nebezpečí v kauze Manthellan a proč není

nic postaveno?

Před devíti lety byl vyhlášen záměr ke zvelebení neutěšeného
vzhledu centra našeho města.
Daleko dříve dokázali vybudovat
naši předkové charakteristickou
pýchu Prostějova. Je na ní nápis
„Svorností malé obce vzkvétají,
nesvorností velké hynou“. Jako
memento!

„Manthellan“ - už jen na oko

Komentář redakce: Jsou tomu
již 4 měsíce, co byl vyjednávací tým pro vyjednávání s firmou
Manthellan překvapivě doplněn
i o opozičního Aleše Matyáška,
který se problematice dlouhodobě věnuje. Od té doby Aleš Matyášek apeloval na druhého člena
vyjednávacího týmu, náměstka
Jiřího Pospíšila, aby se tým sešel
a jednal o dalším postupu. Od června dosud se tak nestalo a namísto

toho Jiří Pospíšil z týmu vystoupil
a de-facto tak utekl od odpovědnosti
za kauzu, se kterou je jeho jméno poslední roky nedílně spojeno. V týmu
zůstal pouze Aleš Matyášek a k dovolení druhého člena se rada města
zatím nemá. Jiří Pospíšil tímto činem
ukázal, že nejen, že není týmový hráč,
ale nemá naprosto žádný zájem na
řešení situace. Je pro nás nepřijatelné,
aby dále vykonával funkci náměstka
Primátorky města Prostějova.

O co jde?

zapomněli zastupitelům sdělit, že ji ke schválení právní
poradci nedoporučili. A tak se
již dlouhých sedm let zastupitelé
dohadují, co s tím.

Značná část majetku města má
být prodána za směšné ceny. Kulturní a společenské centrum, které nám závidí široké okolí, má být
zbouráno. Centrum má zaplnit
obchodní dům. Při rozhodování
nedostali a nedostávají zastupitelé pravdivé a úplné informace. Jsou zastrašování náhradami
škod a ušlých zisků, pokud nebudou hlasovat po vůli společnosti
Manthellan, která již 7 let připravuje výstavbu projektu s názvem
Obchodní galerie Prostějov.

Jak Manthellan k cinknuté smlouvě přišel.

Zatloukat, zatloukat,
zatloukat: 2010 - 2014

Koncem roku 2010 podává Ing.
Jan Navrátil žalobu o neplatnost
smlouvy, která byť byla zamítnuta, pomohla ukázat na machinace
a odklonění projektu od záměru.
Případ provází manipulace, lhaní
a spěje plíživě ke zvýhodňováním

pokračování
z titulní strany

Nejdříve
si shrňme

tak s ním začala na tomto podvodu
spolupracovat.
Právníci
Manthellanu vymysleli šikovný
termín „interních analýz“, na jejichž základě se k tomu prý vlastně
rozhodlo samo město. Tak je upečena smlouva, kterou městská rada
předložila v roce 2010 ke schválení
zastupitelstvu. Jenže radní jaksi

Vyjednávací tým pro záležitost

Prostějov potřebuje sportovní halu! Ale ne tuto
nepříjemná

FAKTA:

investora. Noví zastupitelé z klubu TOP09 a později i KDU-ČSL se
snaží ve spolupráci s Janem Navrátilem a veřejností o nápravu.
Setkávají se se systematickým
zatajováním informací o stavu
projektu a bojkotováním návrhů na řešení ze strany koalice
i KSČM. Nejprve nový starosta Miroslav Pišťák (ČSSD) bez vědomí
členů nového zastupitelstva
podepsal 22. 12. 2010 nájemní smlouvu na pozemky
a objekty. Tím učinil smlouvu nevypověditelnou a znemožnil novému zastupitelstvu od ní odstoupit! O něco
později tehdejší místostarosta Jiří
Pospíšil (ODS, nyní PéVéčko) otevřeně zapřel existenci právní
analýzy smlouvy, prý nebyla
zapotřebí. Ano, ona ji totiž
ke schválení nedoporučila.
V roce 2012 na podnět Jana
Navrátila prověřuje věc Kontrolní výbor zastupitelstva
a 14. 2. 2012 dva jeho členové Ing.
Václav Kopečný (TOP09) a Jiří
Schlesinger (ČSSD) seznámili zastupitelstvo se závěrem kontroly,
že smlouva záměru neodpovídá.
Rada však nereaguje a tento stav
trvá dosud. Naopak pěstují se čilé
kontakty s Manthellanem. Jejich
protagonistou je náměstek Pospíšil (ODS). Nechává schválit druhý
dodatek, smlouvy, který pozici
města dále zhoršuje. Přes varování neplatnosti smlouvy. Projekt pokoutně doznává změn bez
vědomí zastupitelstva. Nesoulad
mezi záměrem a smlouvou konstatuje v roce 2013 i Okresní státní zastupitelství, když prošetřilo
podnět k podání žaloby o neplatnost smlouvy a vyzvalo k nápra-

vě. Vedení města nereaguje!
V červnu 2014 je vydán Územní plán města. Bez připomínek
investora! 4. 9. 2014 však podává
na město žalobu. Pod hrozbou milionové pokuty, vyžaduje pořízení
změny čerstvě schváleného Územního plánu. Taktika je zřejmá zastrašování a prodlužování realizace projektu. Cíl je dále nejasný. Do
odpovědnosti za vlastní nečinnost
chce uvrhnout město. Tři dny před
volbami 7. 10. 2014 koalice ČSSD
a ODS za přispění KSČM mu v tom
vydatně pomáhá. Ustupuje vydírání a navzdory právnímu posudku, který konstatuje, že žaloba
nemá šanci na úspěch a schvaluje
jeho nehorázné požadavky. Hrozí
nevymahatelnost závazků investora ze záměru a blokování majetku města.

Zatloukat a lhát:
2014 – 2017

V prosinci 2014 podává společnost Obchodní domy Prior žalobu o neplatnost smlouvy. 20. 5.
2015 prohlašuje Okresní soud
smlouvu za neplatnou. Naději
na ukončení projektu, který se
mění jako barvy chameleonovy,
torpéduje rada svým odvoláním
proti rozsudku aniž by informovala zastupitelstvo. Odvolání je
postaveno na nepravdivých tvrzeních advokáta města před soudem. Po prověření případu sděluje
předseda Kontrolní rady Advokátní komory JUDr. Jan Mikš, že advokát postupoval podle pokynů klienta. Vedení města tedy dalo
právnímu zástupci pokyn,
aby při zastupování města
před soudem lhal! Může lež vést
k obraně zájmů města?

Ve hře je mnoho:
majetek města, kulturní dům
a zákonnost projektu

Jednání s Manthellanem vede stále náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko). Manthellan předkládá další
návrhy na kšeft s kulturákem
a usiluje tak o finanční účast města. Náměstek Pospíšil předává
Manthellanu bez vědomí zastupitelstva jakési parametry
kulturního centra. Až v květnu 2017 tuto hru investora končí
primátorka města Alena Rašková
(ČSSD) a sděluje Manthellanu, že
jeho požadavky jsou protizákonné. Dne 12. 6. 2017 je na požadavek opozičních zastupitelů
jmenován do týmu, který jedná
s investorem, také zastupitel Aleš
Matyášek (TOP09 a Nez). Členem
je též náměstek Pospíšil. Zastupitel
Matyášek předává v září primátorce zásady pro jednání se společností Manthellan, kde upozorňuje na
chyby náměstka Pospíšila při jednání s Manthellanem a požaduje
postupovat striktně dle záměru a jeho podmínek. Pospíšil
nereaguje na výzvy ke konzultacím týmu k jednáním s investorem
a 19. 9. 2017 oznamuje, že na účast
ve vyjednávacím týmu rezignoval.
Manthellan se podáním projektu
zavázal plnit především podmínky
záměru, který nelze bez nebezpečí
pro Prostějov jakkoli, byť smlouvou měnit. Všichni zastupitelé jsou
povinní tento princip respektovat.
Jedině tak ochráníme zájmy města. Pokud Manthellan nehodlal
vybudovat, co navrhl, což dodatečnými návrhy a změnami prokázal, je diskvalifikován k jakýmkoli
požadavkům vůči městu.
Ing. Aleš Matyášek (TOP09)

Vše začalo 4. listopadu 2008 vyhlášením záměru a podmínek,
za nichž může být uskutečněn.
Do výběrového řízení se přihlásili 3 uchazeči a jejich návrhy
hodnotila komise k tomu ustavená. Přestože komise zastupitelstvu žádný návrh k výběru
nedoporučila, rada města
v roce 2009 navrhla vybrat
právě projekt Manthellanu.
Prý to komise doporučila.
A tak byl 10. 11. 2009 vybrán právě návrh Manthellanu. Ačkoli to
zákon nepřipouští, vedení města
domlouvá s „vítězem“ změnu navrženého projektu. Jakmile měl
Manthellan výběr v kapse, přišel
15. 3. 2010 s návrhem, aby si město kulturák za zhruba 100 milionů korun odkoupilo jako nezařízenou a nevybavenou skořápku,
nebo ji na 15 let za 8,5 mil. ročně
pronajalo. Třetí variantou bylo
úplné odstranění kultury z projektu a vybudování někde jinde.
Město by tedy Manthellanu mělo
za 14 mil. prodat své plně funkční
Kasko a někde jinde si za 250 mil.
Kč postavit nové. Trochu drsný
odklon od původního záměru.
Rada
města,
místo,
aby
s Manthellanem vyrazila dveře,

PROSTĚJOVANÉ SI ZASLOUŽÍ MODERNÍ OTEVŘENÉ MĚSTO, KTERÉ JIM NASLOUCHÁ!

Okénko do historie: XXI. valná hromada

Sokolské

zdroj: Prostějovský Deník

župy

Prostějovské,
3.5. 2011
Starosta města Prostějova Miroslav Pišťák zdůraznil, že
práce Sokolů je třeba si vážit a následně mimo jiné informoval o záměru vedení města zahájit rekonstrukci
koupaliště na stadionu za Kosteleckou ulicí. Připomněl,
že když město sokolský stadion kupovalo, zavázalo se,
že prostory budou i nadále využívány pouze k tělovýchovné a sportovní činnosti. „Nezapomíná se,“ řekl, „že
stadion byl budován zásluhou nezměrného úsilí Sokolů.
Stejně jako v minulosti bude na plovárně po znovuotevření k dispozici dětská část s bazénem a v prostoru pro
dospělé, bude bazén padesátimetrový, aby se zde mohly
pořádat oficiální závody na všech úrovních. Následně se
bude pokračovat v opravách i úpravách na velodromu.“
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