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Výstavba bytů v Prostějově
Společnost TOMA, a.s. na základě smlouvy o převodu obchodních podílů ze dne 17.9.2007
koupila 100% obchodních podílů ve společnosti KORNOLITH HLIVO s.r.o. se sídlem
Prostějov, Držovice, ul. SNP č.p 9, PSČ 796 07, IČ 27728269, zapsána v OR KS Brno oddíl C,
č.v.55083. Kupní cena byla 7.102 tis.Kč. Tato společnost se zabývá pronájmem nemovitostí,
bytů a nebytových prostor. V současné době vlastní v areálu bývalého pivovaru (později
knoflíkárny) budovu, ve které má připraven projekt výstavby 10ti „loftových“ bytů.
Společnost TOMA, a.s. hodlá tento projekt realizovat, tzn. zajistit výstavbu a následný prodej
těchto bytů. Celkové odhadované náklady na projekt jsou cca 30 mil.Kč a financován bude
z vlastních zdrojů.
Rozhodnutím nového jediného společníka (TOMA, a.s.) ze dne 18.9.2007 byly z funkcí
jednatelů společnosti KORNOLITH HLIVO s.r.o. odvoláni dosavadní jednatelé a byli
jmenováni noví jednatelé Ing. Radek Heger (generální ředitel TOMA, a.s.) a Ing. Jan Řehořek
(ředitel pro strategii a rozvoj TOMA, a.s.)
Kolaudace bytového domu
V letošním roce byla dokončena výstavba bytových domů v Otrokovicích a dne 21.9.2007
úspěšně proběhla kolaudace těchto domů. Kolaudační rozhodnut nabylo právní moci dne
26.9.2007. V současné době jsou jednotlivé byty předávány novým majitelům (další
informace jsou uvedeny v pololetní zprávě 2007).
Komplexní zpracování biologicky rozložitelných odpadů
V souvislosti s projektem „Výroba bílkovinných produktů s nízkým obsahem popela“ na

který byla přidělena dotace z programu OPPP v rámci podprogramu 2.2. Inovace byla
dne 11.9.2007 přijata na účet společnosti částka 11.656 tis.Kč jako platba dotace za

ukončenou první etapu realizace projektu. Termín ukončení druhé etapy a celého projektu
byl stanoven na 31.8.2007. Vzhledem ke skutečnosti že zkušební provoz výrobní haly byl
ukončen až k 30.9.2007 dojde k posunu termínu ukončení realizace projektu. Kolaudace haly
proběhla dne 18.9.2007 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 24.9.2007. Nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí bylo stanoveno na 17.10.2007, čímž dojde k řádnému ukončení
realizace projektu. Do 30ti dnů bude podána závěrečná zpráva a žádost o platbu dotace za
druhou etapu (další informace jsou uvedeny v pololetní zprávě 2007).
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