Zápis z 2. valné hromady Pro Prostějov, o.s. 
22.10.2012 18,05 - 19,30 hod

Přítomni 
Věra Palacká, Jakub Čech, Boris Vystavěl, Aleš Matyášek, Patrik Coufal, Pavel Trnavský, Jana Veselá, Jiří Svatoš, Honza Navrátil, Libuša Navrátilová

Omluveni
Antonín Sprinz, Jiří Šindler, Jan Wala, Irena Košíčková, Míša Navrátilová,  Zuzana Zaoralová

1)  Počet členů sdružení 25. 
(přítomných 11, další podpisy k jednání valné hromady k zápisu doplněny dodatečně viz přiložená prezenční listina)

2) Výbor pracuje ve složení Jan Navrátil, Aleš Matyášek, Jan Walla, Jiří Svatoš.
Člen výboru Jiří Svatoš požádal valnou hromadu o uvolnění z funkce k 22.10.2012, zůstává řadovým členem sdružení. Hlasováno aklamací, schváleno.  

3) Hospodaření sdružení
Stav pokladny k 22.10.2012 je 16457,- Kč, pozitivně se na tom projevil ples. Prostředky možno použít na další exkurzi (poslední ve Starorežné Prostějov) či na úhradu části nákladů soudu ohledně KASC.
Hlasováno aklamací, schváleno.  

3)  Zpráva o vývoji kauzy KASC
Momenálně podáno dovolání k Nejvyššímu soudu, vzhledem k tomu, že soud 1 a 2 stupně nepřiznal občanům aktivní právní legitimaci, tj. právo požadovat projednat neplatnost smlouvy před soudem. Přiznané náklady právníkům protistrany Manthellan a.s. činí asi 52 tisíc. Město Prostějov náhradu nákladů nepožadovalo.
Jedině Nejvyšší soud může vrátit občany do hry.
Cena pozemků dle posledního soudního odhadu je 6842,- nikoliv 2214,- za m2
blíže viz www.proprostejov.eu/kasc.

4) Územní plán a Regulační plán centra města.
Na posledním zasedání MZ 18.9.2012 bylo schváleno pořízení Regulačního plánu centra města Prostějova. 
Dělá se ve prospěch Manthellanu. Podobně jako územní plán bude mít veřejné projednávání po novém roce. 
Je nutno napsat dopis na radnici, že občanské sdružení Pro Prostějov chce být informováno a přizváno k projednávání. Hlasováno aklamací, schváleno.  Dopis napíše Navrátil do zastupitelstva 6.11.

5) DONA, klášter Milosrdných bratří, sál u divadla na Vápenici - destrukce hodnot, co nejsou majetkem města.
Dona je v majetku zahraničních investorů, staticky je v pořádku, je to významná součást historie Prostějova.
Je nutno napsat dopis na Ministerstvo kultury ČR o vyhlášení Dony kulturní památkou - Matyášek
hlasováno aklamací, schváleno.  
Klášter Milosrdných bratří je dlouhou dobu na prodej, jde i o rozlehlou zahradu ...
Sál naproti divadla je v majetku pana Binka. 

6) Další akce
Exkurze do Starorežné proběhla za účasti 30 členů i nečlenů, vhodné pokračovat dalšími exkurzemi.  
návrhy na email@proprostejov.eu.
Jednání zastupitelstva - 6.11.2012 - vhodné popularizovat mezi občany - potkáme se tam v 13,00 

7) Různé
Získat sponzory a další členy, řešit kampaň ve stylu Jdu svou cestou, podporuji Pro Prostějov.
Byl vytvořen QR kód sdružení Pro Prostějov pro zpracování mobilem. (čtvereček z rozsypaným čajem) - Jiří Svatoš.
Výsadba ořešáků na Ohrozimském kopci - pátý pilíř důchodové reformy - předběžně 17.11.2012
Krajské volby a vliv na městské záležitosti. (Mačák asi nemůže být starosta)
Webové stránky a jejich aktualizace -  články zasílejte na navratil@proprostejov.eu 
Je nutná asfaltovaná cyklostezka okolo Hloučely? aklamací nesouhlasíme, ale zřejmě již pozdě.
Účet u Fio banky? Je vhodný transparentní účet?
Anketní otázky se zastupiteli a hlasování o sporných věcech - jakýsi Blacklist.



Prostějov 1.11.2012
zapsal: H.Navrátil.
neprošlo jazykovou a redakční úpravou







