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Pro nový pas zamí-
říte od září na nové 
biometrické praco-
viště 
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Slavnostní verni-
sáží skončilo již 
V. mezinárodní 
sochařské sympo-
zium v Prostějově 
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Brány městského oddechového 
a sportovního centra jsou otevřeny    

Příprava návrhu rozpočtu 
města Prostějova na rok 2007
Jedním z nejdůležitějších a náročných 

úkolů příštích týdnů je příprava návrhu 
rozpočtu města Prostějova na rok 2007. 
Je to úkol mimořádně důležitý  a nároč-
ný především proto, že projednávání 
a schválení rozpočtu na příští rok bude již 

úkolem nově zvoleného zastupitelstva. Je 
teď na nás, abychom tento návrh připra-
vili nejen s přihlédnutím k více či méně 
naléhavým potřebám našeho města, ale 
také s ohledem na naše reálné možnosti 
financování. 

Stejně jako v minulých letech bude 
platit pro takzvané neinvestiční výdaje 
koeficient 1. Znamená to, že výše těch-
to výdajů se musí držet na úrovni letoš-
ní skutečnosti a případné navýšení bude 
možné jen v nejnutnějších řádně zdůvod-
něných případech. 

Velkou diskusi očekávám především 
o investičních výdajích, zejména o objemu 
stavebních investic, a také o výši veřejné 

finanční podpory. Předpokládám, že u sta-
vebních investic půjdeme i nadále cestou 
postupného řešení dopravní problematiky, 
což znamená stavět a opravovat městské 
silnice a chodníky, pokračovat v budování 
inženýrských sítí, zejména v tzv. okrajo-

vých částech města. Velká pozornost musí 
být i nadále věnována  zlepšování života 
na prostějovských sídlištích, ale i dalším 
potřebným investicím, například v oblasti 
kultury a sportu. 

Náročná bude s největší pravděpodob-
ností také  diskuse  o výši veřejné finanční 
podpory. Jen pro ilustraci – v letech 2003 
– 2006 činila tato podpora 140 milionů 
Kč. 

A to vše dostat do realistického návr-
hu rozpočtu nebude vůbec jednoduché. 
Věřím, že se nám podaří připravit rozpo-
čet na příští rok v takové podobě, aby pro 
nové i „staronové“ zastupitele byl přijatel-
ný.

Místostarosta Miroslav Pišťák: 
Předpokládám, že u stavebních investic půjde-
me i nadále cestou postupného řešení dopravní 
problematiky. Velká pozornost musí být i nadále 
věnována zlepšování života na sídlištích, ale i dal-
ším potřebným investicím. 

Tři bazény – rekreační, víceúčelový a dět-
ský - s celkem 1 507 m2 vodní plochy o obje-
mu 1 345 m3,  téměř sto metrů dlouhý tobo-
gan, dvacetimetrovou „trojskluzavku“a řadu 
dalších atrakcí nabízí návštěvníkům nově 
vybudované Městské oddechové a sportov-
ní centrum v Koupelkách, jehož zkušební 
provoz byl zahájen v úterý 1. srpna. Kapa-
cita areálu pojme denně až dva a půl tisíce 
návštěvníků.

Výstavba Městského oddechového 
a sportovního centra v prostorách bývalého 
koupaliště v Prostějově – Krasicích trvala 
jen čtyři měsíce. „Aquapark se podle mých 
zkušeností podařilo vybudovat v rekordním 
čase,“ potvrdil ing. Jan Zahradník, manažer 
firmy Centroprojekt Zlín, která byla doda-
vatelem veškeré bazénové technologie 
včetně komplexu toboganů a skluzavek. 
„Mimochodem – stav původního krasického 
bazénu byl nejhorší z těch, jaké jsem zatím 
viděl, beton už se doslova rozpadal,“ pozna-
menal Zahradník s tím, že bazény v Měst-
ském oddechovém a sportovním centru jsou 
z nerezového materiálu, který splňuje ty 
nejnáročnější hygienické požadavky a nao-
pak je velmi nenáročný z hlediska provozu 
a údržby.

Voda je do bazénů přiváděna z městské 
vodovodní sítě a dále upravována. Paramet-
ry pro bazénovou vodu jsou přitom paradox-
ně ještě přísnější než pro pitnou vodu. Zají-
mavé je určitě i to, že po příchodu každého 
návštěvníka bazénová obsluha vymění 60 
litrů vody a vypouštěná voda slouží k čiště-
ní filtrů. Soustava tepelných čerpadel vodu 
v bazénech vyhřívá na 26 stupňů Celsia.  
Díky tomu se počítá s prodloužením sezony, 
která by mohla trvat vždy od konce května 
do poloviny září.

Městské oddechové a sportovní centrum 
kromě vodních atrakcí nabízí i provozování 
mnoha dalších sportovních a rekreačních 
aktivit. Jeho součástí je vedle dvou dětských 
hřišť také řada hřišť s různými povrchy urče-
ná pro hráče volejbalu, nohejbalu, tenisu, 
košíkové,  plážového volejbalu či petanque. 
Dva venkovní stoly zde najdou stolní tenis-
té a do příští sezony zde bude vybudován 
i minigolf. 

Celý areál byl také velkoryse ozeleněn. 
Zahradnická firma z Přemyslovic v něm již 

vysázela okolo deseti tisíc keřů, z čehož je 
asi 1 500 jehličnatých a zbytek jsou listnaté. 
V příštím roce bude výsadba doplněna ještě 
o sto padesát popínavých rostlin a sto stro-
mů. Firma zde také položila 1 200 m2 kober-
cového trávníku a na zbývajících plochách 
trávník vysela.

„Název aquapark vlastně není pro tento 
areál zcela výstižný, protože Prostějov zde 
konečně získal skutečně komplexní sportovní 
a relaxační centrum,“ uvedl ing. Pavel Drmo-
la, radní a jednatelem firmy MI PRO STAV 
s. r. o., která je vlastníkem areálu a v níž má 
město většinový podíl. Pro stavbu areálu spo-
lečnost využila úvěru ve výši 160 milionů 
korun. Konečné vyúčtování celkových nákla-
dů bude provedeno v září letošního roku.

Provozovatelem Městského oddechového 
a sportovního centra je Domovní správa Prostě-
jov, s. r. o. O areál se bude starat 26 zaměstnanců 
DSP a brigádníků. 

Otevírací doba městského oddechového 
a sportovního centra je od pondělí do nedě-
le od 9 do 20 hodin. Děti do 6 let mají vstup 
zdarma. Celodenní vstupné pro dospělé je 
50 Kč, pro mládež do 18 let, ZTP a důchod-
ce nad 65 let 35 Kč. Návštěvníci si mohou 
zakoupit i vícenásobné permanentní vstupen-
ky ve formě čipových náramků pro 5 a 10 
vstupů s 10procentní slevou. Hlavní vstup do 
areálu pro motoristy, cyklisty a pěší je od vel-
kokapacitního parkoviště U Svaté Anny. Dru-
hý vstup pouze pro pěší je od zastávky MHD 
v Krasické ulici. 

Městské oddechové a sportovní centrum bylo slavnostně otevřeno v úterý 1. srpna.  Foto: Y. Kadlecová 

O stručnou odpověď na tuto otáz-
ku  jsme  požádali  místostarostu  Bc. 
Aloise  Mačáka,  který  je  mimo  jiné 
odpovědný  za  odbor  komunálních 
služeb  a  předseda  dozorčí  rady 
Domovní správy Prostějov, s. r. o.

Po zrušení neústavního předpisu 
Ministerstva financí ČR vydaného 

v roce 1993, o němž rozhodl v roce 
2000 Ústavní soud ČR, bylo postupně 
předloženo Vládou České republiky 
poslanecké sněmovně několik vlád-
ních návrhů „zákona o nájemném“, 
které však nebyly schváleny. Hledání 
vhodného kompromisu sociální únos-
nosti v této citlivé a palčivé proble-
matice bylo složité. Tento nežádoucí 
stav velmi komplikoval vztahy mezi 
pronajímateli a nájemci. Změna této 
nepříznivé situace nastala od 31. břez-
na 2006, kdy nabyl účinnosti „Zákon 
o jednostranném zvyšování nájemné-
ho z bytu“. Tento  zákon  č.  107/2006 
Sb., chrání  nájemníky  před  neodů-
vodněnými  požadavky  některých 
pronajímatelů  na  prudké  zvyšová-
ní  nájemného.  Zákon stanoví jasný 
a vypočitatelný limit pro každoroční 
zvýšení nájemného, a to až do konce 
roku 2010.

Město Prostějov v současnosti vlast-
ní 1 700 bytů.  Úprava  nájemného 

se  však  bude  týkat  pouze  916  bytů 
s tzv. regulovaným nájemným. Rada 
města Prostějova  schválila dne 1. 8. 
2006, že u těchto bytů bude nájemné 
navýšeno od 1.  ledna 2007 o zhruba 
tři koruny za čtvereční metr. O změ-
ně výše nájemného budou tito nájemní-
ci informováni doporučeným dopisem 
nejpozději do konce září 2006. 

Pro informaci doplním, že regu-
lované nájemné se vztahuje v ČR na 
17 procent celkového bytového fondu 
(760 tisíc bytů). Jde tedy o každý pátý 
obydlený byt, což znamená, že ostat-
ních zhruba 80 procent domácností se 
úprava nájemného nijak netýká.

K možným žalobám majitelů domů 
týkajících se újmy za nízké nájemné je 
nutné zdůraznit, že spor o výši nájem-
ného je zcela soukromoprávního cha-
rakteru. Vyplývá totiž z dvojstranné-
ho občanskoprávního vztahu a každý 
takový spor tedy bude soud posuzovat 
individuálně.

Tento přijatý zákon, podle něhož 
bude možné, aby pronajímatel zvýšil 
poprvé v lednu 2007 nájemné o stano-
vený limit, je doprovázen již schvále-
nými sociálními zákony.

Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti 
této problematiky budu rád, když mě 
občané v případě dalších dotazů budou 
kontaktovat, ať již osobně nebo písem-
ně.

Ptáte se na:
zákon o jednostranném zvyšování 

nájemného z bytu

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 
Tento zákon chrání nájemníky před neodůvod-
něnými požadavky některých pronajímatelů na 
prudké zvyšování nájemného.

Řidiči nerespektují 
nové dopravní zna-
čení při blokovém 
čištění města
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Strážníci mají dopo-
ručeno řešit rych-
lost jízdy s deseti-
procentní tolerancí 
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Město vypsalo dru-
hý ročník soutěže 
o nejkrásnější kvě-
tinovou výzdobu 
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Městský úřad v Prostějově převzal k 3. 
srpnu 2006 devět kandidátních listin pro 
volby do obecních zastupitelstev, kte-
ré se uskuteční 20. a 21. října letošního 
roku.  „V současné době se nás volební 
strany ptají spíše na proceduru podávání 
listin, termíny, případně počty kandidátů. 
Přitom konzultací s námi využívají hlavně 
nezávislí kandidáti  a sdružení nezávislých 
kandidátů, politické strany většinou postup 
už dobře znají,“ uvedla Olga Vysloužilová 

z Městského úřadu Prostějov, pod jehož 
registrační místo spadá pro komunální 
volby celkem 60 obcí plus město Prostě-
jov. Registrační místa jsou na prostějov-
ském městském úřadu dvě - obě v budově 
na náměstí T. G. Masaryka 14. Volební 
strany mohou předávat kandidátní listiny 
denně až do 15. 8. dle provozních hodin 
úřadu buď v 1. patře, dveře č. 43 u Olgy 
Vysloužilové, nebo ve 2. patře, dveře  
č. 43 u Marie Javůrkové. „Ze zkušeností 

z minulých let víme, že většina voleb-
ních subjektů využije pro podání kandi-
dátních listin právě až několik málo dní 
před posledním termínem podání, což je 
úterý 15. srpna do 16.00 hodin,“ dodala 
Vysloužilová.

Všechny potřebné informace ke komu-
nálním i senátním volbám najdou zájemci 
také na webových stránkách města Pros-
tějova pod odkazem VOLBY 2006, který 
je přístupný z titulní stránky webu.   (jg)

Volby 2006

do obecních zastupitelstev 

Ověřování v informačním středisku
Občané si mohou přijít ověřit dokumenty denně, a to:

    pondělí – čtvrtek   od 8.00 do 17.00 hodin
    pátek                      od 8.00 do 16.00 hodin. 

!


