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Poutače na třídění odpadu 
Rada města Prostějova po projedná-

ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 20 tisíc Kč na zpraco-
vání poutačů na třídění odpadu.

Obnova dětského hřiště 
ve vnitrobloku ulic Waitova,

Bulharská, Dr. J. Horáka a St. Manharda

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 90 
(komunální služby) o 350 tisíc Kč na obno-
vu dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Wai-
tova, Bulharská, Dr. J. Horáka a St. Man-
harda a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady města 
Prostějova. 

Měření hluku a stavební úpravy 
v Anenské ulici  

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se zvy-
šuje rozpočet výdajů v kapitole 60 (rozvoj 
a investice) o 250 tisíc Kč na měření hluku 
a stavební úpravy v Anenské ulici (městské 
oddechové a sportovní centrum) a současně 
se o stejnou částku snižuje rezerva pro roz-
počtová opatření Rady města Prostějova. 

Nákup vybavení 
pro ubytovnu v Určické ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 50 
(správa majetku města) o 325 tisíc Kč na 
pořízení vybavení pro ubytovnu v Určické 
ulici a současně se o stejnou částku snižuje 
rezerva pro rozpočtová opatření Rady města 
Prostějova. 

Současně schválila výpůjčku budoucí-
ho vybavení pro ubytovnu v Určické ulici 
Občanskému sdružení sociální pomoci, se 
sídlem Určická 101, Prostějov, na dobu ne-
určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, 
že vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veš-
keré náklady na údržbu předmětu výpůjčky.

Záměr prodeje pozemků v průmyslové 
zóně společnosti Železárny-Annahütte

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr prodeje pozemku p. č. 
7428/45 – orná půda o výměře 1 194 m2, 
části pozemku p. č. 8268/2 – orná půda 

o výměře cca 2 210 m2 (přesná výměra 
bude známa po vyhotovení geometrického 
plánu),  části pozemku p. č. 8265 – orná 
půda o výměře cca 1 855 m2 (přesná výmě-
ra bude známa po vyhotovení geometric-
kého plánu) a části pozemku p. č. 8267/1 
– ostatní plocha o výměře cca 340 m2 
(přesná výměra bude známa po vyhotovení 
geometrického plánu), vše v k. ú. Prostě-
jov, společnosti Železárny-Annahütte, spol. 
s r. o., se sídlem Prostějov, Dolní 100, a to za 
následujících podmínek:

- kupní cena bude stanovena ve výši min. 
dle znaleckého posudku (cena obvyklá) 
a bude v celé výši uhrazena před podpisem 
kupní smlouvy,

- v kupní smlouvě bude zřízeno předkup-
ní právo města Prostějova k převáděným 
pozemkům, a to na dobu neurčitou tak, že 
se společnost Železárny-Annahütte, spol. 
s r. o., zaváže tyto pozemky v případě svého 
úmyslu je prodat nebo jinak zcizit nabídnout 
ke koupi městu Prostějovu za cenu rovnající 
se kupní ceně sjednané při převodu pozemků 
z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví 
společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r. 
o.,

- náklady na zpracování geometrického 
plánu, znaleckého posudku a správní popla-
tek spojený s podáním návrhu na povolení 
vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí 
společnost Železárny-Annahütte, spol. s r. o.

Záměr výpůjčky pozemků 
Svazu branně technických sportů ČR 

na provozování střelnice 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila ukončení smlouvy o nájmu 
pozemku uzavřené dne 2. 5. 1995 mezi 
městem Prostějovem jako pronajímatelem 

a Českou republikou - Ministerstvem vni-
tra (původně  jako Policie České republi-
ky – Správa Jihomoravského kraje Brno, 
Kounicova 24) jako nájemcem, za účelem 
užívání jako branného areálu pro potřeby 
Policie České republiky,  v části týkající 
se pronájmu pozemků p. č. 441/4 – ostat-
ní plocha o výměře 592 m2, p. č. 916/4  - 
louka o výměře 1 044 m2 a částí pozemků 
p. č. 441/1 o výměře 2 876 m2 a p. č. 441/2 
o výměře 1 410 m2, vše v k.ú. Vrahovice, 
dohodou.

Současně vyhlásila záměr výpůjč-
ky pozemku p. č. 441/4 – ostatní plocha 
o výměře 592 m2, st. p. č. 997 – zastavěná 
plocha o výměře 347 m2 a částí pozemků 
p. č. 441/1 – ostatní plocha o výměře 2 876 
m2 a p. č. 441/2 – ostatní plocha o výměře 
1 410 m2, vše v k.ú. Vrahovice, sdružení 
Svazu branně technických sportů ČR, 
základní organizaci Areál, se sídlem 
K. Světlé 8, Prostějov, za účelem provozová-
ní střelnice, a to na dobu neurčitou s jedno-
měsíční výpovědní lhůtou.

Záměr výpůjčky části objektu za účelem 
poskytování azylového ubytování 

Rada města Prostějova po projedná-
ní vyhlásila záměr výpůjčky části objektu 
č. p. 4212 na pozemku p. č. 6468/2 v k. ú. 
Prostějov o výměře 125,19 m2  Občanskému 
sdružení sociální pomoci Prostějov, se sídlem 
Určická 101, za účelem poskytování azylové-
ho ubytování osob za následujících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána na dobu neur-
čitou,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veš-
keré náklady na údržbu a provoz předmětu 
výpůjčky,

- výpůjčka bude provedena formou 

dodatku ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 
13. 12. 2005.

Výpůjčka objektu Společenského 
domu v Komenského ulici 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila výpůjčku objektu č. p. 4142 
(Komenského 6 v Prostějově) na pozemku 
p. č. 93 v k. ú. Prostějov, stavby technického 
vybavení bez č. p. nebo č. e. na pozemku p. 
č. 83 v k. ú. Prostějov a movitých věcí umís-
těných v těchto objektech společnosti Spo-
lečenský dům Prostějov, s. r. o., se sídlem 
Prostějov, Komenského 4142/6, za účelem 
provozování společenského domu za násle-
dujících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána s účinností od 
30. 3. 2007 na dobu určitou do 28. 4. 2007,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veš-
keré náklady na údržbu a provoz předmětu 
výpůjčky,

- vypůjčitel se zaváže na vlastní náklady 
zajistit konání akcí pořádaných půjčitelem 
v objektu společenského domu.

Současně vyhlásila záměr výpůjčky objek-
tu č. p. 4142 (Komenského 6 v Prostějově) 
na pozemku p. č. 93 v k.ú. Prostějov a stav-
by technického vybavení bez č. p. nebo č. e. 
na pozemku p. č. 83 v k. ú. Prostějov spo-
lečnosti Společenský dům Prostějov, s. r. o., 
se sídlem Prostějov, Komenského 4142/6, za 
účelem provozování společenského domu 
za následujících podmínek:

- výpůjčka bude sjednána s účinností od 
29. 4. 2007 na dobu určitou do 31. 12. 2009,

- vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veš-
keré náklady na údržbu a provoz předmětu 
výpůjčky,

- vypůjčitel se zaváže na vlastní náklady 
zajistit konání akcí pořádaných půjčitelem 
v předmětu výpůjčky.

Rada města Prostějova na své 9. schůzi dne 20. 3. 2007 mimo jiné projednala:

Veřejná fi nanční podpora  
oblast životního prostředí

Zastupitelstvo města Prostějova po 
projednání schválilo poskytnutí veřejné 
fi nanční podpory z rozpočtu města Pros-
tějova: 

1. ve výši 79 000 Kč Českému svazu 
ochránců přírody - Regionálnímu sdružení 
IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov, na péči 
o prostějovské handicapované živočichy, 

 2. ve výši 150 000 Kč Českému svazu 
ochránců přírody - Regionálnímu sdružení 
IRIS, Husovo nám. 67, Prostějov,  na vybu-
dování naučné stezky na Hloučele.

Veřejná fi nanční podpora  
oblast sociální a zdravotní

Zastupitelstvo  města  Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova:  

 1.  ve výši 100 000 Kč Českému teni-
sovému svazu vozíčkářů, Kounicova 79, 
Brno, na zabezpečení mezinárodního turnaje 
v tenise na vozíku Wheelchair Czech Open 
2007 (strava a pronájem),

2.  ve výši 200 000 Kč  Sdružení Poda-
né ruce, Francouzská 36, Brno, Kontaktní 
centrum Želva, Vrahovická 83, Prostějov, na  
zajištění  provozních a mzdových  nákladů,

3. ve výši 300 000 Kč Občanskému 
sdružení na pomoc zdravotně postiženým 
LIPKA, Tetín 1, Prostějov, na zajištění mezd 
a zákonné odvody,

4.  ve výši 300 000 Kč Občanskému 
sdružení Mateřské centrum Prostějov, Dvo-
řákova 5, Prostějov, na zajištění provozních, 
materiálových a mzdových nákladů,

5.  ve výši 400 000 Kč Zdravotnické 
záchranné službě Olomouckého kraje, pří-
spěvkové organizaci, Aksamitova 8, Olo-
mouc, na pořízení defi brilátoru LFPK (zdra-
votní  přístroj),

6.  ve výši 60 000 Kč Fondu ohrožených 
dětí, Na Poříčí 6, Praha 1, pobočka Prostějov, 
na podporu sociálně slabých rodin s dětmi, 
jejichž případy řeší pobočka FOD Prostějov, 
a na pořízení nového PC s periferními zaří-
zeními pro potřeby zpracování dokumentace 
řešených případů a dalších informací,

7. ve výši 200 000 Kč Centru pro zdravot-
ně postižené Olomouckého kraje, regionální 
pracoviště Prostějov, Kostelecká 17  - tuto 
částku rozdělí příjemce:

a)  Sjednocené organizaci nevidomých 
a slabozrakých v ČR, oblastní odbočce 
Prostějov, Svatoplukova 15, na úhradu 
provozních nákladů (nájemné, elektrická 
energie, telefon, vzdělávání, kancelářské 
potřeby),

b) Svazu tělesně postižených v ČR, okres-
ní výbor, Kostelecká 17, Prostějov, na zajiš-
tění rehabilitačních a rekondičních pobytů, 
nájem kanceláře, úhradu telefonu a kance-
lářských potřeb,

c )  Svazu postižených civilizačními cho-
robami v ČR, okresní výbor Prostějov, Kos-
telecká 17, na zajištění rekondičních, rehabi-
litačních a ozdravných pobytů a na odborné 
edukační programy,

d) Sdružení rodičů a přátel zdravotně 
postižených celiakií a Dermatitis herpetifor-
mis Duhring „Sedmikráska“, Kostelecká 17, 
Prostějov, na zajištění provozních nákladů 
(nájemné, telefony, poštovné, kancelářské 
potřeby, cestovné, renovace PC),

e)  Asociaci rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, Klub Radost, Wol-
kerova 22, Prostějov, na zajištění lázeňského 
pobytu na Slovensku,

f) organizaci „Prostějovští vozíčkáři“, 
Kostelecká 4165/17, Prostějov, na zajištění 
rekondičního pobytu, výletů a provozních 
nákladů, 

g) Sdružení pro pomoc mentálně 
postiženým, Družstevní 17, Prostějov,  na 
zajištění poznávacího a naučného zájezdu, 
společenské dopoledne,

h) Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR, Svatoplukova 15, Prostějov, na úhra-
du provozních nákladů (nájemné, poštovné, 
kancelářské potřeby, telefony, služby, vzdě-
lávání),

ch) Centru pro zdravotně postižené 
Olomouckého kraje, regionální pracoviště 
Prostějov, Kostelecká 17, na zajištění bez-
platného poradenského centra (nájemné, 
telefony, elektrická energie, režijní nákla-
dy),

i) Klubu stomiků, Mathonova 291/1, Pro-
stějov, na zajištění rekondičního pobytu.

Veřejná fi nanční podpora  
oblast rozvoje a investic 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova:

1. ve výši 300 tisíc Kč Římskokatolické 
farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově, Lidic-
ká 34, na statické zajištění kostela sv. Petra 
a Pavla v Prostějově,

2. ve výši 90 tisíc Kč Moravskoslezské-
mu kynologickému svazu, Za Kosteleckou 
ul. 1, Prostějov, na opravu  nosné konstrukce 
střechy, výměnu střešní krytiny a instalaci 
elektrického zabezpečení.

Veřejná fi nanční podpora  
oblast kultury 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků nerozdělené veřejné fi nanční 
podpory v kapitole 70:

1. ve výši 90 000 Kč Hanáckému folk-
lornímu sdružení, Lužická 12, Prostějov, 
z toho: 

- na oblastní a krajskou přehlídku dět-
ských folklorních souborů z regionu Haná 
v Prostějově v částce 30 000 Kč,

- na Hanácké slavnosti - vystoupení 
Lúčnice z Bratislavy v částce 40 000 Kč,

- na tisk publikace Lidové tance a taneční 
hry z Hané v částce 20 000 Kč,

2. ve výši 120 000 Kč FOIBOS a. s., Bar-
toškova 26/1448, Praha 4, na uspořádání 
VII. Salonu Jana Kotěry v Národním domě 
v Prostějově ke 100. výročí Národního domu 
s výstavní expozicí „Slavné vily Olomouc-

kého kraje“ (autorská a obrazová příprava, 
doprava, produkční příprava, tisk),

3. ve výši 80 000 Kč Jiřímu Andrýsko-
vi, bytem Prostějov, na uspořádání výstav 
a jejich propagaci v Galerii Metro 70. 

Veřejná fi nanční podpora  
oblast sportu

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanč-
ní podpory z rozpočtu města Prostějova 
z prostředků nerozdělené veřejné fi nanční 
podpory v kapitole 70:

1. ve výši 800 000 Kč Tělovýchovné 
jednotě Pozemstav Prostějov, Krasická 
936/6, na nákup sportovního vybavení, 
nářadí a materiálu (opravy, údržba, podpůr-
ná výživa, věcné dary pro soutěže, energie, 
nájmy, cestovné, ubytování, stravné, startov-
né, pojištění),

2.  ve výši 350 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě Sokol Čechovice, Čechovická 55, na 
činnost oddílů kopané, stolního tenisu, zápa-
su, nohejbalu a sportovního odboru „Sport 
pro všechny“ (údržba fotbalového hřiště, 
cestovné, startovné, pronájmy, energie, plyn, 
voda, pohonné hmoty, sportovní potřeby 
a zdravotní materiál) a na rekonstrukci soko-
lovny,

3. ve výši 210 000 Kč Tělocvičné jednotě 
Sokol I Prostějov, Skálovo nám. 4, z toho: 

- na mistrovství ČR žáků v nohejbale dvo-
jic a trojic (nájemné) v částce 20 000 Kč,

- na podporu činnosti oddílu nohejbalu 
a juniorské extraligy v nohejbale v částce 
90 000 Kč,

- na mezinárodní žákovský turnaj „Posled-
ní žákovská smeč v nohejbale“ (nájemné, 
medaile, ceny a poháry) v částce 15 000 Kč,

- na činnost oddílu zápasu (mistrovské 
a nemistrovské soutěže, pořádání Memoriá-
lů A. Krupičky a G. Frištenského) v částce 
85 000 Kč,

4. ve výši 170 000 Kč Sportovnímu klubu 
cyklistů Prostějov, Česká 15, z toho: 

- na podporu činnosti klubu (soutěže, 
výcvikové tábory, cestovné, doprovod při 
tréninku, speciální kola, spotřební materiál) 
v částce 150 000 Kč,

- na Český pohár mládeže a mužů na drá-
ze (rozhodčí, propagace, materiální  zajiště-
ní, ceny) v částce 20 000 Kč,

5. ve výši 100 000 Kč Paraklubu Dukla, 
Letecká 1, Prostějov, na podporu činnos-
ti (náklady na pronájem letecké techniky, 
závody, startovné, ubytování),

6. ve výši 150 000 Kč Svazu vodáků ČR, 
Klubu 109 Prostějov, Kravařova 1, na pod-
poru činnosti v raftingu (účast na republiko-
vých a mezinárodních závodech),

7.  ve výši 800 000 Kč Tělovýchovné jed-
notě OP Prostějov, Kostelecká 47, na pod-
poru činnosti oddílů košíkové, kanoistiky, 
lukostřelby, odbíjené, stolního tenisu, lyžo-
vání, turistiky a sportu pro všechny (cestov-
né, startovné, soustředění, licence, poplatky, 
energie, sportovní a režijní materiál, běžná 
údržba sportovišť, pronájmy, odměny trené-
rům),

8. ve výši 650 000 Kč Tělocvičné jednotě 
Sokol Vrahovice, M. Alše 820, z toho: 

- na podporu činnosti oddílů (materiální 

vybavení, pronájmy, opravy, pojištění, roz-
hodčí, cestovné, startovné)  v částce 200 000 
Kč

- na úpravu a údržbu koupaliště (energie, 
bazénová chemie, údržba  a příprava na sezó-
nu, mzdy, chemické rozbory vody, nová pří-
pojka k dětským bazénům, dobudování chod-
níků a odtokového žlábku kolem hlavního 
bazénu, výměna čerpadla u čističky) v částce 
450 000 Kč,

9. ve výši 300 000 Kč Tenis klubu Pros-
tějov, a. s., Za Velodromem 49a, na podporu 
rozvoje mládežnického tenisu (pronájem kur-
tů a haly, tréninkové hodiny),

10. ve výši 500 000 Kč Tělocvičné jednotě 
SOKOL II Prostějov, U Kalicha 2, na zajiš-
tění činnosti tělovýchovné jednoty (poplatky, 
startovné, doprava, rozhodčí, stravné, cestov-
né, soustředění, rehabilitační služby, odměny 
trenérům, přestupy hráčů, energie, materiál-
ně-technické zabezpečení, pronájmy, oprava 
a údržba sportovišť),

11. ve výši 100 000 Kč Sportovnímu klubu 
Prostějov, oddílu orientačního běhu, Sportov-
ní 3924/1, na podporu činnosti oddílu (mapy, 
závody, materiálně-technické zabezpečení, 
propagace, doprava, ubytování, pitný režim, 
ceny, nájemné),

12. ve výši 300 000 Kč KRASO-bruslení 
Prostějov, Za Kosteleckou 1, na rozvoj brus-
lení a krasobruslení v prostějovském regionu 
(nájem ledové plochy),

13. ve výši 200 000 Kč DELTAKLUBU 
Stichovice, E. Beneše 15/21, na činnost klubu 
(dětský den, údržba letiště, opravy a údržba 
VPD, dostavba areálu, modernizace cvičných 
UL letadel),

14. ve výši 100 000 Kč Sportovnímu klubu 
plavání Taurus Prostějov, Tylova 79, na pod-
poru činnosti klubu (pronájem bazénu, účast 
na závodech, cestovné, startovné, ubytování, 
materiál),

15. ve výši 70 000 Kč Aeroklubu Jose-
fa Františka Prostějov, Za Leteckou 119, na 
podporu činnosti klubu (nákup leteckých pří-
strojů pro výcvik v navigaci, oprava a údržba 
letadel a areálu, prezentace sportovního létání 
na veřejnosti, realizace akcí pro děti a mlá-
dež, nákup a oprava letecké techniky, nákup 
záchranného padáku, údržba technických 
prostředků),

16. ve výši 200 000 Kč Atletickému klu-
bu Prostějov, Sportovní 3924/1, na podporu 
činnosti klubu (sportovní materiál, soutěže, 
doprava, ubytování, startovné, pronájmy, sou-
středění, trenéři),

17. ve výši 100 000 Kč Tělovýchovné 
jednotě Haná Prostějov, Brněnská 10, na 
podporu činnosti oddílů dálkového a zimní-
ho plavání a fotbalového oddílu (pronájmy, 
úprava hrací plochy, cestovné, rozhodčí, 
materiál, registrační poplatky, přestupy 
a hostování hráčů),

18. ve výši 60 000 Kč Českomoravskému 
fotbalovému svazu Prostějov, Okresnímu fot-
balovému svazu v Prostějově, Česká 15, na 
podporu mládežnické kopané v Prostějově 
(turnaje),

19. ve výši 400 000 Kč VK Prostějov o. s., 
Za Kosteleckou 51, na činnost volejbalového 
klubu (poplatky ČVS, startovné, výchovné, 
rozhodčí, cestovné, pronájmy, ubytování, 
vybavení a výstroj, stravné, pitný režim, rege-
nerace a rehabilitace)   

20. ve výši 70 000 Kč Tenisovému klubu 

NATALI, Podjezd 1, na projekt „Děti z ulic 
na tenisové kurty“,

21. ve výši 800 000 Kč 1. SK PROS-
TĚJOV, Sportovní 1, na zajištění činnosti 
mládežnických družstev fotbalového klubu 
(energie, nájmy, mzdy trenérům a provozních 
pracovníků, výstroj a výzbroj hráčů, dopra-
va, rozhodčí, poplatky ČMFS, údržba hřišť 
a technického zázemí).

Veřejná fi nanční podpora  
oblast výchovy a vzdělávání 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků nerozdělené veřejné fi nanční podpory 
v kapitole 70:

1. ve výši 70 000 Kč Střední škole oděvní 
Prostějov, s. r. o., Palackého 150, na Prostě-
jovskou zlatou jehlu – pronájem sálu ND, 
moderování soutěže, osvětlení, ozvučení sálu, 
poplatek za autorská práva, taneční vystoupe-
ní, hudební vystoupení, dekorace, pozvánky, 
vstupenky, propagační materiály, odměny, 
upomínkové předměty, kancelářské potřeby, 
občerstvení,

2. ve výši 80 000 Kč Okresní hospodářské 
komoře v Prostějově, Lidická 6, na náklady 
spojené s celkovým provozem informačního 
a internetového místa pro rok 2007, 

3. ve výši 280 000 Kč Gymnáziu Jiřího 
Wolkera Prostějov, Kollárova 3, na 29. celo-
státní přehlídku SOČ – ubytování a stravová-
ní hostů a účastníků, pronájmy sálu městské-
ho divadla, publicitu. 

Veřejná fi nanční podpora  
granty 2007 

Zastupitelstvo města Prostějova po pro-
jednání schválilo poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory (grantu) z prostředků ostatních nein-
vestičních výdajů – grantového systému: 

1. ve výši 5 000 Kč Renátě Madejové, 
bytem Dobrochov, na vydání elektronické 
knihy na CD,

2. ve výši 10 000 Kč Sandře Stropkové, 
bytem Prostějov, na výstavy fotografi í,

3. ve výši 12 000 Kč Anitě Somrové, 
bytem Vrbátky, na výstavu obrazů spojenou 
s divadlem „Romantická dobrodružství“,

4. ve výši 16 000 Kč Jiřímu Müllerovi, 
bytem Prostějov, na nahrání CD hudební sku-
piny POD VLIVEM,

5. ve výši 35 000 Kč Miroslavu Hasovi, 
bytem Drahany, na hudební soutěž „Prostě-
jovská nová krev“,

6. ve výši 140 000 Kč Theodoru Mojžíšovi 
– VIDEO THEO, Prostějov, na videodoku-
ment „Edvard Valenta a Jiří Wolker“,

7. ve výši 160 000 Kč Gymnáziu Jiřího 
Wolkera, Kollárova 3, Prostějov, na student-
ské divadlo POINT,

8. ve výši 100 000 Kč ADNOC EURO-
PE TRADING s. r. o., Prostějov, na knižní 
medailonek prostějovské osobnosti „Svato-
pluk Vála“,

9. ve výši 160 000 Kč ADNOC EUROPE 
TRADING s. r. o., Prostějov, na videodoku-
ment „Prostějovská moderní architektura“.

Zastupitelstvo města Prostějova na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2007 mimo jiné schválilo:


