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Miroslav PIŠŤÁK  
1.  rozpočet a hospodaření města, 

účetnictví města                                   
2.  finanční záležitosti, místní poplatky, 

pojištění města
3.  majetková účast města v právnických 

osobách  
4.  příprava a realizace stavebních investic, 

dlouhodobý rozvoj města a dotace, 
podpora regionálního rozvoje

Jaké konkrétní úkoly budou zabezpečovat 
jednotliví místostarostové

Zastupitelstvo města Prostějova na 
svém zasedání dne 14. listopadu svěřilo  
místostarostům zabezpečování úko-
lů patřících do samostatné působnosti 
města Prostějova v rozsahu:

a) jednání za město a zastupování města 

navenek v rozsahu konkrétního pověření 
zastupitelstva města a rady města,

b) organizování a kontroly přípravy mate-
riálů pro radu města a zastupitelstvo města,

c) organizování a kontroly plnění usne-
sení rady města a zastupitelstva města,

d) koordinace, kontroly a zabezpečo-

vání úkolů vyplývajících z usnesení rady 
města a zastupitelstva města, včetně návr-
hů opatření potřebných k zabezpečení 
úkolů a zájmů města,

e) spolupráce s předsedy výborů zastu-
pitelstva města a komisí rady města, a to 
v těchto oblastech:

Mgr. Vlastimil UCHYTIL  

1.  ochrana a tvorba zdravého životního 
prostředí, jeho jednotlivých složek

2.  nakládání s movitým a nemovitým 
majetkem města, včetně výkonu 
vlastnických práv

3.  péče o kulturní památky ve vlastnictví 
města

                    Bc. Alois MAČÁK 

1.   sociální zabezpečení, sociální péče 
a sociální služby, jejich rozvoj

2.   vytváření podmínek a uspokojování 
potřeby bydlení

3.  ochrana a rozvoj zdraví 
4.  doprava a spoje  

Ing. Pavel DRMOLA 

1.  školství, výchova a vzdělávání
2.  kultura a kulturní rozvoj, sport
3.  komunální služby, čistota města 
4.  informační technologie, rozvoj 

městského informačního systému                                                               

Smrková alej na městském hřbitově byla poškozena loni v zimě. Foto: Y. Kadlecová 

Smrková alej na prostějovském měst-
ském hřbitově projde obnovou. Rada měs-
ta na tuto akci uvolnila přes jeden milion 
korun.

V zimních měsících loňského roku totiž 
došlo ke zlomu několika smrků v tzv. 
smrkové aleji, které způsobily poškoze-
ní 15 náhrobků a škodu převyšující 105 
tisíc korun. Odbor životního prostředí 
proto nechal zpracovat soudním znalcem 
posudek na zhodnocení dřevin, ze které-
ho vyplynulo, že zhruba dvacet stromů je 

v různé míře poškozeno nebo deformová-
no. 

Vzhledem k tomu, že hřbitovy obecně 
patří mezi prostory s nejvyššími nároky 
na provozní bezpečnost a jejich provoz 
není omezován ani za nepříznivých pově-
trnostních podmínek, rozhodlo se město 
k obnově zmíněného stromořadí. Rekon-
strukce smrkové aleje začne ještě do kon-
ce letošního roku s tím, že namísto smrků 
zde budou vysázeny jiné jehličnany.  

  (jg)

Rekonstrukce smrkové aleje 
na městském hřbitově 

Starosta Prostějova ing. Jan Tesař 
obdržel od ing. Vlastimila Bořuty, býva-
lého správce obce Držovice, dopis násle-
dujícího znění:

Vážení členové Rady města Prostějova,
v souvislosti s ukončením funkce správ-

ce obce Držovice si touto cestou dovo-
luji poděkovat Radě města Prostějova 
za velmi vstřícný postoj k obci Držovice 
při řešení problémů vzniklých oddělením 
části Držovice od města Prostějova k 1. 
7. 2006, zejména za operativní pomoc 
v oblasti finanční situace obce a na úseku 
školství.

Dovoluji si rovněž informovat Radu 
města Prostějova o velmi kladném a pro-
fesionálním přístupu tajemníka Městské-
ho úřadu Prostějov ing. Lubomíra Baláše 

při projednávání a řešení všech záležitostí 
spojených s výkonem státní správy pro 
obec Držovice, jakož i problémů týkají-
cích se oblasti samosprávy této obce.

Oceňuji také pomoc vedoucích odborů 
Městského úřadu Prostějov správci obce 
při řešení některých složitých problémů 
v období od 1. 7. do 8. 11. 2006. Zvláštní 
poděkování patří i zaměstnancům odborů 
právního a personálního, finančního, škol-
ství, stavebního úřadu a oddělení hospo-
dářské správy odboru správy a zabezpe-
čení.

Přeji Radě města Prostějova hodně 
úspěchů v dalším volebním období.

S pozdravem ing Vlastimil Bořuta, 
správce obce Držovice

Poděkování správce obce Držovice

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ Prostějov 

Společnost ASA TS Prostějov začíná 
s rozvěšováním vánoční výzdoby v uli-
cích města. Kromě jeho centra (náměstí 
T. G. Masaryka, Žižkovo náměstí, ulice 
Kravařova a Netušilova) bude, stejně jako 
v předchozím roce, osvětlen i celý vnitř-
ní městský okruh (ulice Újezd, Vápenice, 
Blahoslavova, Palackého, Wolkerova) 
a ulice Komenského. 

Ke světelným vločkám, girlandám 
a hvězdám totiž v loňském roce přibylo 
69 nových ozdob, jako například zvonky 
nebo komety. Radnice tehdy investova-
la do rozšíření vánoční výzdoby zhruba 

jeden milion korun, pro letošní advent 
se tak s dalším nákupem ozdob nepočítá. 
Výzdoba města, včetně ozdobení vánoční-
ho stromu, by měla být hotova do konce 
listopadu. 

Vánoční strom pro náměstí T. G. Masa-
ryka je už vytipován. „Lépe řečeno vybra-
li jsme v Ptenském polesí čtyři smrky, 
z nichž ten nejhezčí zanedlouho dopra-
víme do města,“ prozradil jednatel Lesů 
města Prostějova Pavel Šišák. 

Na vánoční trh se mohou občané Pro-
stějova těšit od 11. do 23. prosince. Jeho 
organizátorem je Kulturní klub DUHA. 
„Oslovili jsme  prodejce tradičního vánoč-
ního zboží a lidové řemeslníky,“ uvedla 

ředitelka DUHY Alice Gregušová. „Ten-
tokrát bychom ale chtěli, aby kromě stán-
ků, vánočního stromu a Betléma byla na 
náměstí T. G. Masaryka i nějaká novinka. 
Rýsuje se možnost uspořádat zde výstavu 
historických loutek. Jejich majitel by je 
umístil do speciálního přívěsu a za mírný 
poplatek umožnil návštěvníkům trhu tuto 
výstavu navštívit,“ naznačila Gregušová. 

O víkendech pak zpestří vánoční jarmark 
polední koncert oslovených orchestrů. 
„Chybět nebudou samozřejmě ani Vánoce 
v lidových řemeslech, které každoročně 
pořádáme v prostorách kulturního klubu 
DUHA. Ty se letos uskuteční 13. prosin-
ce,“ uzavřela Gregušová. 

Prostějov bude vánočně vyzdoben do konce listopadu 
Vánočním stromem bude smrk z Ptenského polesí

Prostějované zaplatí v příštím roce za likvi-
daci odpadu o pět korun měsíčně více. Zastu-
pitelé na svém zasedání 14. listopadu schválili 
sazbu poplatku za komunální odpad na rok 
2007 ve výši 480 Kč. 

Místní poplatek za komunální odpad byl 
v Prostějově zaveden od ledna 2002. Sazba 
poplatku se stanoví každoročně podle nákladů 
na shromažďování, svoz a likvidaci komunál-
ního odpadu v předchozím roce. „Při návrhu 
výše poplatku na rok 2007 jsme vycházeli 
z podkladů, které máme k dispozici za rok 
2005,“ upřesnil místostarosta Miroslav Pišťák. 

Celkové náklady města Prostějova na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu při-
tom v roce 2005 převýšily částku 33 milionů 
korun, což odpovídá nákladům 723 korun na 
jednoho poplatníka. Od 1. ledna 2005 vzrostla 
daň za ukládání komunálního odpadu, která 
jednu tunu podražila o 100 korun. 

Město loni doplácelo ze svého rozpočtu na 
likvidaci odpadu více než 14 milionů korun.. 
„Vzhledem k tomu, že množství komunálního 
odpadu narostlo v letošním roce oproti roku 

2005 o dvacet až pětadvacet procent, předpo-
kládáme, že výše doplatku města ještě vzros-
te,“ upozornil místostarosta Vlastimil Uchytil.

Pokrytí nákladů na likvidaci odpadu však 
netrápí pouze Prostějov. V současné době se 
proto zvažuje novela zákona, která by umožni-
la navýšit současnou pětisetkorunovou hranici 
výše poplatku. 

V loňském roce vyprodukovali obyvatelé 
Prostějova 8 623 tun směsného komunálního 
odpadu. Jedná se o odpad, který odkládají do 
sběrných nádob – kontejnerů a popelnic. Dal-
ších 2 281 tun odpadu skončilo ve sběrném 
dvoře U svaté Anny, který je zdarma k dispozici 
denně mimo pondělí a neděli. Podle Uchytila 
město nyní zvažuje otevření dalšího sběrného 
dvora v blízkosti hlavního nádraží. 

Vytříděný odpad vážil 936 tun. „Je důležité 
vědět, že tento odpad se jako jediná položka 
nezapočítává do odpadu, ze kterého se počítá 
poplatek za jeho ,likvidaci. To znamená, že 
čím více lidé vytřídí, tím menší bude popla-
tek,“ upozornil Uchytil.  

Sběr nebezpečného a objemného odpadu 

stál loni město 170 tisíc korun. Jarní a podzim-
ní úklid, při kterém jsou v ulicích města roz-
mísťovány velkoobjemové kontejnery, přišel 
na zhruba 350 tisíc korun.  Za likvidaci čer-
ných skládek město zaplatilo 167 909 korun. 
 Y. Kadlecová            

Prostějované zaplatí v příštím roce 
za komunální odpad o pět korun měsíčně více

I tyto nepotřebné věci, naházené 
u kontejnerů na tříděný odpad, musí 
město zlikvidovat.  Foto: Y. Kadlecová


