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Nová členka  
osadního výboru Vrahovice

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní určilo členem osadního výboru v části města 
Vrahovice Naděždu Šindlerovou, bytem Pros-
tějov. 

Změna právní úpravy místního poplatku za 
užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání vydalo Obecně závaznou vyhlášku města 
Prostějova, kterou se mění a doplňuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství v předloženém 
znění dle důvodové zprávy.

Dětské hřiště v Krasicích 
Zastupitelstvo města Prostějova po projed-

nání schválilo rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (výstav-
ba) o 30 tisíc Kč na projektovou dokumentaci na 
dětské hřiště v Krasicích a současně se o stejnou 
částku snižuje Fond rezerv a rozvoje. 

Kanalizace v Olympijské ulici 
Zastupitelstvo města Prostějova po projed-

nání schválilo rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (výstav-
ba) o 100 tisíc Kč na projektovou dokumentaci 
kanalizace Olympijská a současně se o stejnou 
částku snižuje Fond rezerv a rozvoje. 

Čtyři a půl milionu na víceúčelovou 
sportovní halu

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (výstav-
ba) o 4 500 000 Kč na víceúčelovou sportovní 
halu a současně se o stejnou částku snižuje Fond 
rezerv a rozvoje. 

Zřízení odloučeného pracoviště  
městské knihovny na Vápenici 

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní schválilo: 

1. Zřízení nového odloučeného pracoviš-
tě Městské knihovny Prostějov, příspěvkové 
organizace, v budově Vápenice 9 s účinností od  
1. 5. 2006.

2. Zrušení stávajícího odloučeného pracoviště 
Městské knihovny Prostějov, příspěvkové orga-
nizace, v budově Pernštýnské nám. 8 s účinností 
od 1. 5. 2006.

3. Úpravu zřizovacích listin v přílohách č. 1 
s účinností od 1. 5. 2006:

- Městské knihovny Prostějov, příspěvkové 
organizace,

- Sportcentra - domu dětí a mládeže Prostě-
jov, příspěvkové organizace.

Dosadba stromů  
na veřejných prostranstvích 

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní schválilo použití finančních prostředků z Fon-
du zeleně pro účel dosadby stromů na veřejných 
prostranstvích v majetku města Prostějova ve 
výši 70 tisíc Kč.

Strategický plán rozvoje města Prostějova
Zastupitelstvo města Prostějova po pro-

jednání schválilo vizi, globální cíl, priority 
a opatření Strategického plánu rozvoje města 
Prostějova.

Výroční zpráva projektu Zdravé město 
Prostějov za rok 2005

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání schválilo výroční zprávu projektu Zdravé 
město Prostějov za rok 2005.

Závěrečný účet města za rok 2005
Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-

ní schválilo: 
1. Vyúčtování rozpočtového hospodaření 

města Prostějova a jím řízených organizací - 
závěrečný účet města Prostějova za rok 2005, 
a to bez výhrad, které skončilo záporným sal-
dem příjmů a výdajů ve výši 6 576 238,26 Kč. 
Saldo bylo v průběhu rozpočtového roku 2005 
kryto z rozpočtových rezerv města Prostějova 
a z trvalých peněžních fondů zřízených městem 
Prostějovem.

2. Vyúčtování podnikatelské činnosti měs-
ta Prostějova v roce 2005 v oblasti realizace 

digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši  
143 686,20 Kč, a to bez výhrad.

3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření města Prostějova za rok 2005 vyhotove-
nou auditorskou společností FIN - PARTNER, 
audit-daně-poradenství, s. r. o., Ostrava, včetně 
uložených opatření.

4. Odvod finančních prostředků zlepšených 
hospodářských výsledků příspěvkových orga-
nizací na účet města, doporučených na základě 
výsledků kontrolních dnů k odvodu na účet měs-
ta v rámci aktivního vypořádání s příspěvkový-
mi organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, 
představující celkovou sumu 2 426 310 Kč, jed-
notlivými subjekty v plné navrhované výši.

5. Finanční hospodaření - finanční vypořá-
dání města Prostějova v roce 2005 tak, jak je 
uvedeno na straně 11 ve „Finančním hospoda-
ření - návrhu finančního vypořádání roku 2005 
v Kč“.

6. Rozpočtové opatření v celkové navrhované 
výši 3 309 830 Kč dle předložených požadavků 
správců kapitol na akce, které byly finančně 
zajištěny rozpočtem roku 2005, ale prostředky 
nebyly plně čerpány a jsou nutné pro dokonče-
ní jmenovitých akcí v roce 2006, popř. jejich 
pokračování v letech následujících, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů:

- v kapitole 20 o 1 600 000 Kč na publikaci 
„Národní dům v Prostějově 1907 – 2007“, která 
bude vydána v roce 2006 (1 500 000 Kč) a CD 
k této publikaci (100 000 Kč),

- v kapitole 40 o 110 tisíc Kč na plán zlepšo-
vání kvality ovzduší,

- v kapitole 62 (koncepce a rozvoj) o 68 429 
Kč na propagační materiály pořízených ÚPP 
a ÚPD,

- v kapitole 62 o 479 990 Kč na Regulační 
plán centra města, 

- v kapitole 62 o 183 100 Kč na Strategický 
plán rozvoje města Prostějova, 

- v kapitole 62 o 90 tisíc Kč na využití diplo-
mových a seminárních prací VŠ pro město Pro-
stějov, 

- v kapitole 62 o 200 tisíc Kč na regulační 
plán – propagaci, tisky, 

- v kapitole 62 o 204 175 Kč na studii bez-
bariérovosti, 

- v kapitole 62 o 374 136 Kč na dopravní prů-
zkum města
a současně se o 3 309 830 Kč snižuje Fond 
rezerv a rozvoje. 

7. Rozpočtové opatření finančního vypořádá-
ní se SR ČR prostřednictvím Olomouckého kra-
je, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 
70 o 19 813 366 Kč na vratky veřejným rozpoč-
tům ústřední úrovně transferů poskytovaných 
v minulých rozpočtových obdobích a současně 
se o stejnou částku snižuje Fond rezerv rozvoje.  

8. Rozpočtová opatření za II. pololetí roku 
2005 podléhající na základě usnesení Zastupi-
telstva města Prostějova (ZMP) ze dne 21. 12. 
2004 dodatečnému schválení ZMP při projed-
nání závěrečného účtu města Prostějova po 
skončení kalendářního roku 2005 a kterými se 
v rámci upraveného rozpočtu zvyšují celkové 
příjmy a výdaje rozpočtu roku 2005 o částku 
57 436 247 Kč tak, jak jsou uvedena v důvodo-
vé zprávě na straně 7.

9. Upravený rozpočet města Prostějova pro 
rok 2005 na základě provedených rozpočto-
vých opatření roku 2005, která jsou evidována 
na Finančním odboru MěÚ v Prostějově.

10. Výsledky hospodaření příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem bylo k 31. 12. 
2005 město Prostějov.

11. Příděl zlepšeného hospodářského výsled-
ku příspěvkových organizací zřízených měs-
tem Prostějovem nebo jeho části do peněžních 
fondů těchto organizací tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě při hodnocení hospodaření 
jednotlivých příspěvkových organizací v roce 
2005 (příděl realizovat v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů).

Současně vzalo na vědomí: 

1. Pasivní vypořádání se SR ČR prostřednic-
tvím Olomouckého kraje v celkovém objemu 
19 813 366 Kč, které vzniklo nedočerpáním 
účelové dotace na dávky sociální péče s UZ 
98072 (19 743 619 Kč), nedočerpáním účelové 
dotace „Projekty sociální prevence a prevence 
kriminality“ s ÚZ 98064 (2 000 Kč) a převo-
dem vymožených neoprávněně vyplacených 
sociálních dávek v minulých letech v celkové 
výši 67 747 Kč. Finance byly dle pokynů Olo-
mouckého kraje převedeny v řádných termínech 
na depozitní účet Olomouckého kraje z krátko-
dobých prostředků uložených na bankovních 
účtech města (Fond rezerv a rozvoje).

2. Zápis ústřední inventarizační komise 
o výsledku inventarizace majetku a závazků 
města Prostějova k 31. 12. 2005 a stav majet-
kových účtů města Prostějova a zřízených pří-
spěvkových organizací s vykázanými zůstatky 
na základě účetních výkazů a řádné inventari-
zace finančních a hmotných hodnot k 31. 12. 
2005.

Dále zastupitelstvo města mimo jiné uložilo:

1. Vedoucímu Finančního odboru MěÚ v Pro-
stějově realizovat úhradu ztráty z podnikatelské 
činnosti města Prostějova v roce 2005 v oblasti 
realizace digitálních map ve výši 143 686,20 Kč 
v roce 2006 z nerozděleného zisku let minulých, 
který činí k 31. 12. 2005 891 706,76 Kč.

2. Vedoucímu Finančního odboru MěÚ 
v Prostějově realizovat v roce 2006 převod 
finančních zdrojů získaných ze zlepšených hos-
podářských výsledků příspěvkových organizací, 
doporučených na základě výsledků kontrolních 
dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního 
vypořádání s příspěvkovými organizacemi.

3. Vedoucím odborů MěÚ v Prostějově - 
správcům kapitol a ředitelům příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem je město Pros-
tějov, k zabezpečení úkolů v roce 2006 důsledně 
realizovat opatření přijatá na základě poznatků 
z rozborů hospodaření za rok 2005 a pravidelně 
kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v prů-
běhu roku 2006.

4. Vedoucímu Finančního odboru MěÚ 
v Prostějově v součinnosti s příslušným vedou-
cím řídícího odboru kontrolovat během roku 
2006 oprávněnost prováděných úprav finanč-
ních plánů příspěvkových organizací, jejichž 
zřizovatelem je město Prostějov, a v případě 
zjištění porušení rozpočtové kázně dát návrh 
na odvod neinvestičního, popř. investičního pří-
spěvku o částku neoprávněného užití.

Zhodnocení dočasně volných  
finančních zdrojů města v roce 2005

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání vzalo na vědomí  zprávu o výsledcích 
zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů 
města Prostějova za rok 2005.

Videodokument 100 let  
Národního domu v Prostějově

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní schválilo poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry (grantu) z rozpočtu města Prostějova ve výši  
205 000 Kč Theodoru Mojžíšovi - VIDEO 
THEO, Netušilova 15, Prostějov, na videodoku-
ment „100 let Národního domu v Prostějově“.

Kulturní granty  
Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-

ní schválilo poskytnutí veřejné finanční podpo-
ry (grantu) z prostředků ostatních neinvestičních 
výdajů - grantového systému:

1. ve výši 60 000 Kč Janu Pospíšilovi, bytem 
Bedihošť, na projekt „Život města Prostějova ve 
fotografiích roku 2006“,

2. ve výši 100 000 Kč Josefu Milarovi, rekla-
ma CHEOPS, Prostějov, na  knižní medailonek 
„Život a dílo Boba Pacholíka“,

3. ve výši 150 000 Kč Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Kollárova 3, na studentské divadlo 
POINT,

4. ve výši 300 000 Kč ADNOC EUROPE 
TRADING s. r. o., Prostějov, na videodoku-
ment „Místopis prostějovských hostinců a spol-
kových domů“.

Večer profesionálního boxu 
Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-

ní schválilo:
a) převzetí záštity nad „Večerem profesionál-

ního boxu“, který se bude konat 19. května 2006 
ve Sportcentru DDM v Prostějově,

b) poskytnutí veřejné finanční podpory z fon-
du rezerv a rozvoje ve výši 250 000 Kč agentuře 
O.K. - K. O. PROMOTION, a. s., na zajištění 
akce „Večer profesionálního boxu“.

Veřejná finanční podpora  
- sport a kultura

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
z prostředků výtěžku z provozování výherních 
hracích přístrojů a z fondu rezerv a rozvoje:

1. ve výši 120 000 Kč Jezdeckému oddílu 
města Prostějov, Vápenice 9, na celoroční reha-
bilitační, sportovní a volnočasové aktivity pro 
děti, mládež a osoby se zdravotním postižením,

2. ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě 
Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, na činnost 
oddílu nohejbalu (cestovné, startovné, proná-
jmy, materiálně-technické zabezpečení), na čin-
nost oddílu zápasu (cestovné, startovné, ceny, 
materiálně-technické zabezpečení), na činnost 
loutkářského odboru (nákup a opravy loutek, 
materiálně-technické zabezpečení, ozvučova-
cí technika), na činnost oddílu všestrannosti 
(cestovné na slet v Praze, materiálně-technic-
ké zabezpečení, zajištění Mikulášské besídky 
a Dětského dne), Český pohár juniorů v nohej-
bale (nákup pohárů a věcných cen).

3. ve výši 75 000 Kč Střední průmyslové 
škole oděvní Prostějov na 6. ročník „Doteků 

módy“ (pronájmy, kulturní vystoupení, mode-
rátor, výzdoba, občerstvení),

4. ve výši 100 000 Kč Tomáši Braunerovi, 
Prostějov, na účast  na mezinárodních závodech 
v paraglidingu (cestovní náklady, startovné, 
ubytování a stravné),

5. ve výši 100 000 Kč Tenisovému klubu 
NATALI na činnost klubu (pronájem teniso-
vých kurtů, trenéři, materiální zabezpečení),

6. ve výši 150 000 Kč Paraklubu Dukla, 
Letecká 1, na podporu činnosti (náklady na pro-
story přípravy, pronájem padákového materiálu, 
úhrada letového provozu, instruktoři, účast na 
mezinárodních soutěžích, sportovní potřeby),

7. ve výši 100 000 Kč Sportovnímu klubu 
cyklistů Prostějov, Česká 15, na podporu čin-
nosti (účast a pořádání soutěží, výcvikové tábo-
ry, cestovné, doprovod při tréninku, speciální 
kola, spotřební materiál),

8. ve výši 100 000 Kč KRASO - bruslení 
Prostějov, Za Kosteleckou 1, na nájem ledové 
plochy,

9. ve výši 150 000 Kč Atletickému klubu 
Prostějov, Sportovní 1, na účast a  pořádání 
soutěží v atletice (nákup sportovního materiálu, 
doprava, startovné, pronájmy, ubytování, sou-
středění, ceny, trenéři).

Veřejná finanční podpora - sociální oblast
Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-

ní schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 465 000 Kč (Radou města Prostě-
jova dne 28. 3. 2006 schválena částka 200 000 
Kč, RMP dne 4. 4. 2006 schválena částka  
265 000 Kč) Centru pro zdravotně postižené 
Olomouckého kraje, regionálnímu pracoviš-
ti Prostějov, Kostelecká 4165/17  - tato částka 
bude účelově rozdělena následovně:

a) ve výši 55 000 Kč Sjednocené organizaci 
nevidomých a slabozrakých  ČR,  se sídlem 
Praha, oblastní odbočce Prostějov, Svatopluko-
va 15, na úhradu provozních nákladů (nájemné, 
elektrická energie, telefon,  vzdělávání),

b) ve výši 100 000 Kč Svazu tělesně 
postižených v ČR, se sídlem Praha 8, okresní-
mu výboru Prostějov, Kostelecká 17, na zajiště-
ní rehabilitačních a rekondičních pobytů, nájem 
kanceláře, úhradu telefonu a kancelářských 
potřeb,

c) ve výši 100 000 Kč Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR, se sídlem Pra-
ha 8, okresnímu výboru Prostějov, Kostelecká 
17, na zajištění rekondičních, rehabilitačních 
a ozdravných pobytů a na částečnou úhradu 
nájmu kanceláře,

d) ve výši 10 000 Kč Sdružení rodičů a přá-
tel zdravotně postižených celiakií a Derma-
titis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, 
Školní 4, Prostějov, na zajištění provozních 
nákladů (nájemné, telefony, poštovné, kancelář-
ské potřeby, cestovné, renovace PC) a ozdrav-
ného pobytu Luhačovice,

e) ve výši 40 000 Kč Asociaci rodičů a přá-
tel zdravotně postižených dětí v ČR, se síd-
lem Praha 8, Klubu Radost, Wolkerova 22, 
Prostějov, na zajištění ozdravného pobytu rodi-
čů s dětmi ve školicím a rekreačním středisku 
Orbita u Rožnova pod Radhoštěm,

f) ve výši 55 000 Kč organizaci „Prostě-
jovští vozíčkáři“, Kostelecká 4165/17, na zajiš-
tění rekondičního pobytu, výletů a provozních 
nákladů,

g) ve výši  15 000 Kč Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým, se sídlem  Praha, pra-
covišti Družstevní 17, Prostějov, na zajištění 
poznávacího a naučného zájezdu,

h) ve výši 40 000 Kč Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR, Svatoplukova 15, 
Prostějov, na zajištění činnosti organizace 
(nájemné, poštovné, kancelářské potřeby, tele-
fony, služby, vzdělávání),

ch) ve výši 30 000 Kč Centru pro zdravot-
ně postižené Olomouckého kraje, regionální-
mu pracovišti Prostějov, Kostelecká 4165/ 17, 
na zajištění bezplatného poradenského centra 
(nájemné, telefony, elektrická energie, poštovné 
a kancelářské potřeby),

i) ve výši 20 000 Kč Klubu stomiků, Matho-
nova 291/1, Prostějov, na zajištění rekondičního  
pobytu,

2. ve výši 100 000 Kč Nemocnici Prostějov, 
příspěvkové organizaci, Mathonova 291/1, na 
nákup monitorovacího systému pro JIP dětské-
ho oddělení (doplnění  vybavení),

3. ve výši 400 000 Kč (Radou města Prostě-
jova dne 28. 3. 2006 schválena částka 200 000 
Kč,  RMP dne 4. 4. 2006 schválena částka 200 
000 Kč) Občanskému sdružení Mateřské 
centrum Prostějov, Dvořákova 5, na zajištění 
provozních, materiálových a mzdových nákla-
dů,

4. ve výši 200 000 Kč Občanskému 
sdružení „Písničkou ke slunci“, Lidická 86, 
Prostějov, na úhradu části nákladů spojených 
s uspořádáním 11. Mezinárodního  hudební-
ho festivalu pro děti a mládež se zdravotním  
postižením,

5. ve výši 200 000 Kč Zdravotnické 
záchranné službě Olomouckého kraje, pří-
spěvkové  organizaci, územnímu  odboru 
Prostějov, Wolkerova 8, na pořízení sanitního 
vozidla,

6. ve výši 200 000 Kč Sdružení Podané 
ruce, se sídlem Brno, víceúčelovému kontakt-
nímu centru Želva, Vrahovická 83, Prostějov, 
na provozní a mzdové náklady víceúčelového 
kontaktního centra Želva,

7. ve výši 95 000 Kč Pavle Štaigrové, Olo-
mouc, na částečnou úhradu faktury za techno-
logii k bazénu pro plavání kojenců a  batolat 
v areálu FTL, Letecká 8, Prostějov,

8. ve výši 100 000 Kč Občanskému 
sdružení „Pomocná ruka“ na pomoc starým, 
chronicky nemocným, zdravotně postiženým 
a handicapovaným občanům, Školní 32, Prostě-
jov, na provozní náklady projektu Služby osobní 
asistence,

9. navýšení rozpočtu komise sociální a zdra-
votní o částku 85 000 Kč z fondu rezerv a roz-
voje.

Příspěvek na ošetření zvonu  
kostela sv. Bartoloměje

Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-
ní schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města Prostějova ve výši 100 tisíc Kč 
Římskokatolické farnosti Vrahovice, Majakov-
ského 3, na ošetření zvonu kostela sv. Bartolo-
měje, jeho technické vybavení a nový elektrický 
pohon.

Výkup pozemků v ulici C. Boudy 
Zastupitelstvo města Prostějova po projedná-

ní schválilo výkup pozemků v ulici C. Boudy 
p. č. 6036/1 - orná půda o výměře 8.963 m2  
a p.č. 6036/2 - orná půda o výměře 379 m2, oba 
v k. ú. Prostějov, od vlastníka tohoto pozemku 
do vlastnictví města Prostějova, za kupní cenu 
ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 3 269 700 Kč.

Delegování zástupce města na valnou 
hromadu společnosti FTL - FIRST 

TRANSPORT LINES a. s.

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání delegovalo starostu ing. Jana Tesaře a mís-
tostarostku Boženu Sekaninovou v souladu 
s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako 
zástupce akcionáře města Prostějova na řádnou 
valnou hromadu obchodní společnosti FTL 
- FIRST TRANSPORT LINES a. s. se sídlem  
v Prostějově, Letecká 8, která se koná 17. května 
v sídle obchodní společnosti.

Současně pověřilo  delegované zástupce 
města, aby na valné hromadě obchodní společ-
nosti navrhli místostarostu Bc. Aloise Mačáka 
jako zástupce města Prostějova do dozorčí rady 
obchodní společnosti FTL - FIRST TRANS-
PORT LINES a. s. a hlasovali pro jeho volbu 
členem dozorčí rady obchodní společnosti FTL 
- FIRST TRANSPORT LINES a. s.

Zvýšení podílu města Prostějova 
v obchodní společnosti MI PRO STAV

Zastupitelstvo města Prostějova po projed-
nání:

1. Schválilo peněžitý vklad města Prostě-
jova do obchodní společnosti MI PRO STAV  
s. r. o., se sídlem Prostějov, Vápenice 17, ve výši 
12 000 000 Kč, kterým město Prostějov získá 
obchodní podíl a tomu odpovídající rozhodova-
cí (hlasovací) práva odpovídající 51 % základ-
ního kapitálu obchodní společnosti MI PRO 
STAV s. r. o., a to nejpozději do 30. 6. 2006.

2. Pověřilo starostu Ing. Jana Tesaře podpi-
sem prohlášení o závazku ke zvýšení peněžité-
ho vkladu města Prostějova do obchodní spo-
lečnosti dle bodu 1.

3. Schválilo uzavření Smlouvy o ručení 
s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, dle 
předloženého a upraveného návrhu.

4. Schválilo rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 70 o 12 mili-
onů korun a současně se o stejnou částku snižuje 
Fond rezerv a rozvoje. 

5. Delegovalo ing. Jana Tesaře, starostu měs-
ta, a Miroslava Pišťáka, místostarostu, v souladu 
s § 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), jako zástupce spo-
lečníka města Prostějova na valnou hromadu 
obchodní společnosti  MI PRO STAV s. r. o. 
Prostějov. 

6. Pověřilo zástupce města Prostějova hlaso-
vat na valné hromadě obchodní společnosti pro 
zvýšení základního kapitálu obchodní společ-
nosti  MI PRO STAV s. r. o. a pro souhlas s pře-
vzetím závazku ke zvýšení peněžitého vkladu 
města Prostějova ve výši 12 000 000 Kč.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 35. zasedání 25. 4. 2006 mimo jiné schválilo: 


