
 
MATERIÁL  
 
 
pro zasedání  Zastupitelstva města Prostějova konané dne 11.06.2013 
 
K bodu 13 programu 
 
 
Název materiálu: Záležitosti Galerie Prostějov – Manthellan, a. s. 
 
Předkládá: Ing. Aleš Matyášek, MUDr. Danuše Pelikánová, Ing. Václav Kopečný,  

PhDr. Václav Kolář, MUDr. Aleš Nevrla, MUDr. Stanislav Spurný 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Prostějova 
 
U k l á d á 
 
Radě města Prostějova, primátorovi města Prostějova 
 

a) Zajistit plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 18224 ze dne 4. 11. 2008 
b) Zajistit zpracování právní analýzy postupu vedení města při plnění usnesení č. 18224 ze dne 

4. 11. 2008 s ohledem na stanovisko státního zástupce ze dne 12. 3. 2013 
c) Navrhnout Zastupitelstvu Města řešení osobní odpovědnosti za pochybení, která jsou 

v rozporu s povinnostmi při správě cizího majetku v souvislosti s předkládáním 
zavádějících, či zatajováním podstatných informací Zastupitelstvu města Prostějova 

 
Důvodová zpráva 
 
I.  
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo dne 4. 11. 2008 usnesení č. 18224, jímž vyhlásilo záměr 
pronájmu a následného prodeje souboru nemovitostí v centru města Prostějova. 
Nedílnou součástí záměru byly Zadávací podmínky, které stanovily cíl záměru a systém hodnotících kritérií 
nabídek, které byly v souvislosti s vyhlášeným záměrem předloženy. 
 
V článku 2.1 Zadávacích podmínek je uvedeno 
 

Jedná se o zpracování investičního záměru, jeho finanční zajištění a realizaci. Návrh musí 
obsahovat též ekonomické zdůvodnění, zpracované v součinnosti architekta (autorizovaného) a 
investora.  
 

II. 
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo dne 10. 11. 2009 usnesením č. 19248 výběr návrhu 
společnosti Manthellan, a.s., tř. Svobody 956/31, Olomouc 
 
V důvodové zprávě k návrhu usnesení je uvedeno, že  
 
Komise pro posouzení nabídek doporučila Zastupitelstvu města Prostějova vybrat jako nejvhodnější 
architektonicko–urbanistický investorský návrh rozvoje území části centra města Prostějova, ve 
kterém se nachází obchodně-společenské centrum, nabídku uchazeče společnosti MANTHELLAN 
a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 956/31, PSČ: 779 00, IČ: 282 05 618. 
 
Jak plyne ze Záznamu hodnotící komise, takové doporučení komise nevydala. 
 
III. 
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo dne 29. 6. 2010 Smlouvu o smlouvách budoucích se 
společností Manthellan. 
 
Město Prostějov uzavřelo dne 14. 1. 2010 smlouvu o poskytnutí právních služeb s advokátní kanceláří 
Bezucha, Klimeš, Stratil, v.o.s. 



Na základě této smlouvy poskytl advokát městu Prostějovu při jednáních o Smlouvě se společností 
Manthellan připomínky k první verzi dokumentace. Na žádost o připomínky ke druhé verzi 
dokumentace sdělil advokát dne 2. 6. 2010 následující: 
 
„Z tohoto důvodu nedoporučujeme jednat s investorem o podpisu jím předložené poslední verze 
smluvní dokumentace a naopak doporučujeme MPV, aby si na doplňcích a připomínkách námi 
zabudovaných do první verze smluvní dokumentace trvalo“ 
 
V důvodové zprávě, kterou rada zastupitelstvu navrhuje naopak schválení Smlouvy toto stanovisko 
advokáta není uvedeno 
 
IV. 
Kontrolní výbor ve svém závěru ze dne 8. 2. 2012 dospěl ke stanovisku, že usnesení ze dne 4. 11. 
2008 a 29. 6. 2010 nejsou v souladu. 
 
Tento závěr KV byl přednesen na jednání zastupitelstva 14. 2. 2012. Do dnešního dne na tento závěr 
rada nereagovala. 
 
V.  
Dne 2. 5. 2012 na mimořádném jednání zastupitelstva byla doslovně přednesena zpráva JUDr. Jiřího 
Bezuchy ze dne 2. 6. 2010, v níž je uvedeno nedoporučení podepsat smlouvu. 
 
VI. 
Dne 12. 3. 2013 vydal okresní státní zástupce vyjádření k podnětu k podání žaloby o neplatnost 
Smlouvy se společností Manthellan.  
Státní zástupce sdělil, že v případě Smlouvy nelze žalobu podat, neboť se ještě nejedná o vlastní 
převod majetku. Vyslovuje však názor, že pokud by převod majetku neproběhl v souladu se 
záměrem, bude smlouva o převodu ze zákona neplatná. 
 
VII. 
Z faktů je zřejmé, že současný vývoj projektu směřuje k jednání, které je pod sankcí neplatnosti. 
Orgány města jsou povinné zajistit nápravu. Jedná se zejména o následující body 

- Realizace záměru předloženého do soutěže 
- Splnění záměru v otázce společenského centra. Předložený návrh nelze měnit kladením 

dodatečných návrhů či podmínek ze strany investora 
- Prokázání reálnosti navrženého řešení. Zpracování ekonomického zdůvodnění projektu a 

odborná oponentura ekonomických a finančních parametrů projektu. Doložení dlouhodobé 
udržitelnosti. Vše předpokládal záměr, že bude předloženo investorem 

- Trvání na bezpečnosti projektu z hlediska komunikací, dopravy, ochrany historického centra 
města. (v současné době ve fázi EIA) 

 
VIII. 
V zájmu vyjasnění procesu započatého vyhlášením záměru v roce 2008 je nutné posoudit jednání, o 
němž lze předpokládat, že není v souladu s povinnostmi, které voleným zástupcům ukládá zákon. Je 
zapotřebí vyjasnit míru odpovědnosti předkladatelů sporných návrhů a jejich vliv na současný stav 
projektu.  
 
V Prostějově  10. 6. 2013 
 
Zpracoval Aleš Matyášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh projednání některých otázek v souvislosti s projektem Galerie Prostějov 
 
 
1. činnost vedení města od schválení dodatku č. II. ke smlouvě o smlouvách budoucích 
- otázka rozhodnutí o pozemcích III. Etapy 
- příprava materiálů k tomuto rozhodnutí  
2. činnost orgánů přenesené působnosti v řízeních, které se týkají projektu Galerie Prostějov  
- příprava materiálů k EIA 
- případně další jednání  
3. přehled o jednání vedení města se společností Manthellan ohledně postupu prací na projektu  
- jednání o společném postupu v podání k EIA na konci roku 2012, zdůvodnění 
4. přehled změn projektu oproti návrhu společnosti Manthellan, který byl přihlášen do výběrového 
řízení 31. 3. 2009  
- diskrepance mezi návrhem v soutěži a současným stavem 
5. jakým způsobem byly změny projednány v orgánech města a v kterých 
6. jaký je plán postupu vedení města v nadcházejícím období zejména s ohledem na skutečnosti, 
které byly zmíněny ve vyjádření státního zástupce, které bylo předneseno na jednání zastupitelstva 
30. 4. 2013  
7. jak vedení města řeší nález KV zastupitelstva ze dne 8. 2. 2012, který byl přednesen na jednání 
zastupitelstva dne14. 2. 2012 
 


