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Návrh rozpočtu města Prostějova  
na rok 2007 – verze I.

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí návrh rozpočtu města 
Prostějova pro rok 2007 - verze I. dle před-
loženého materiálu.       (Více na straně 1) 

Střednědobý rozpočtový výhled města 
Prostějova na období 2007-2009

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Pros-
tějova schválit Střednědobý rozpočtový 
výhled města Prostějova pro rok 2007 
– 2009.

Informace o průběhu oprav chodníků 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí předloženou informaci 
o průběhu oprav chodníků ve městě Pro-
stějově k 15. 9. 2006.

Současně schválila rozpočtové opatření, 
kterým se zvyšuje rozpočet výdajů v kapi-
tole 90 (komunální služby) o 1 milion 
korun na opravu chodníku v Plumlovské 
ulici a současně se o stejnou částku snižu-
je rezerva pro rozpočtová opatření Rady 
města Prostějova. 

Od července do první poloviny září 
byly provedeny následující opravy: 

- sídliště Hloučela – asfaltový chodník 
v rozsahu 1 485 m2   

- ulice E.Valenty – asfaltový chodník 
v rozsahu 1 037 m2  

- ulice Plumlovská I. – od Jiráskova 
nám. po Šlikovu ulici – předláždění v roz-
sahu 450 m2 

-   ulice Plumlovská II. – od ulici Šli-
kova po ulici Rostislavova – předláždění 
v rozsahu 240 m2

- náměstí E. Husserla u Husova sboru 
– předláždění v rozsahu 342 m2

-  ulice Rumunská – lokální oprava roz-
jetého chodníku  

-  ulice Ječmínkova – lokální oprava 
rozjetého chodníku

- ulice Tovačovského – lokální oprava 
propadů a uvolněných dlaždic

- náměstí T. G. Masaryka – lokální 
oprava uvolněné mozaiky  

- Pernštýnské náměstí – lokální oprava 
uvolněné mozaiky       

- Vojáčkovo náměstí – lokální oprava 
uvolněné mozaiky    

- náměstí E. Husserla – lokální oprava 
uvolněné mozaiky 

- ulice Studentská – rozšíření chodníku 
podél zdi mezi ulicemi Jezdecká a Lidická 

- ulice Kostelecká – úprava chodníku 
a snížení obrub v rámci bezbariérových 
tras  

- náměstí Spojenců – úprava chodníku 
a snížení obrub v rámci bezbariérových tras

- ulice Školní 4 – vydláždění plochy pro 
stojany na kola 

- ulice Anenská – předláždění v rozsahu 
320 m2.

Celkem bylo od července do první 
poloviny měsíce září lokálně oprave-
no, předlážděno a přeasfaltováno zhruba   
4 060 m2 chodníků, z toho asfaltový kobe-
rec byl položen na ploše 2 522 m2.     

V současné je dokončován chodník 
v ulici Vrahovická a bude zahájeno před-
láždění chodníku v ulici Plumlovská mezi 
ulicemi Rostislavova a Krátká.    

    

Plán zimní údržby místních komunikací 
a chodníků na zimní období 2006 - 2007

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila Plán zimní údržby místních 
komunikací a chodníků na zimní období 
2006 – 2007.

Nařízení města Prostějova o udržování 
sjízdnosti a schůdnosti místních 

komunikací na území města

Rada města Prostějova po projednání 
schválila návrh Nařízení města Prostějova 
o udržování sjízdnosti s schůdnosti míst-
ních komunikací na území města Prostějo-
va podle předloženého návrhu.

Veřejná finanční podpora  
– komise pro výchovu a vzdělávání

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z rozpočtu města Prostějova z pro-
středků komise pro výchovu a vzdělávání:

1. ve výši 5 000 Kč Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska – Sboru dobro-
volných hasičů Prostějov - Vrahovice, na 
ceny do hasičské soutěže,

2. ve výši 6 500 Kč Hanáckému klubu 
plastikových modelářů při AMK Minerva 
Prostějov na 31. ročník „Prostějovská 72“ 
- soutěž plastikových modelářů (pronájem 
sálu, ceny, tisk diplomů),

3. ve výši 5 000 Kč Klubu studentů, 
rodičů a přátel Cyrilometodějského gym-
názia Prostějov na soutěž „Dobrodružství 
s počítačem“ – materiálové náklady, 
odměny,

4. ve výši 26 000 Kč SK Hanácké volej-
balové lize Prostějov, Česká 15, na proná-
jem Sportcentra DDM Prostějov, tělocvič-
ny ZŠ a RG města Prostějova a ceny pro 
soutěžící.

Oprava fasády základní školy  
v Kollárově ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 200 tisíc Kč na pokračují-
cí rekonstrukci fasády a střechy budovy 

základní školy v Kollárově ulici a sou-
časně se o stejnou částku snižuje rezer-
va pro rozpočtová opatření Rady města 
Prostějova. 

Veřejná finanční podpora na akci  
„Sportovní den na kolečkách“

Rada města Prostějova po projednání 
schválila poskytnutí nenávratné veřejné 
finanční podpory z prostředků komise 
pro mládež a tělovýchovu ve výši 7 000 
Kč Adrenalinsport klubu Prostějov na 
akci s názvem „Sportovní den na koleč-
kách“.

Digitální hlasové majáčky
Rada města Prostějova po projednání 

schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 11 
o 21 tisíc Kč na nákup digitálního hla-
sového majáčku a současně se o stejnou 
částku snižuje rezerva pro rozpočtová 
opatření Rady města Prostějova. 

Oprava terasy  
MŠ ve Fanderlíkově ulici 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 200 tisíc Kč na opravu tera-
sy budovy mateřské školy ve Fanderlí-
kově ulici a současně se o stejnou částku 
snižuje rezerva pro rozpočtová opatření 
Rady města Prostějova. 

Dosadba dřevin v lokalitě  
ulic Kollárova, Dolní a Spitznerova 

Rada města Prostějova po projed-
nání doporučila Zastupitelstvu města 
Prostějova schválit  použití finančních 
prostředků z Fondu zeleně ve výši  
35 000 Kč a finančních prostředků komi-
se životního prostředí ve výši  65 000 
Kč  pro účel podzimní dosadby stromů 
na veřejných prostranstvích. 

Současně uložila ing. Jaroslavu Ště-
paníkovi, vedoucímu odboru komunál-
ních služeb,  vypsat výběrové řízení na 
dodávku a výsadbu dřevin v lokalitě ulic 
Kollárova, Dolní a Spitznerova.

Záměr pronájmu garáže 
– nám. T. G. Masaryka 111/6

Rada města Prostějova po projednání 

vyhlásila záměr pronájmu garáže o roz-
loze 22,3m2 ve dvoře domu na nám.T. G. 
Masaryka č.111/6 v Prostějově, a to za 
těchto podmínek:

- pro garážování vozidla ve vlastním 
užívání zájemce,

- za nabídnuté nájemné s inflační 
doložkou,

- zaplacení poplatku za přijetí žádos-
ti ve výši 250 Kč v pokladně Domovní 
správy Prostějov, s. r. o., Křížkovského 
36/7, Prostějov.

Pětiramenná okružní  
křižovatka Anglická

Rada města Prostějova po projednání 
schválila výsledek výběrového řízení - 
veřejné zakázky „Pětiramenná okružní 
křižovatka Anglická“.

Současně pověřila ing. Jana Tesa-
ře, starostu města, uzavřením smlouvy 
o dílo s vybraným uchazečem - firmou 
Skanska DS, a. s., se sídlem Brno. 

Rekonstrukce komunikací  
Ječná a Ovesná

Rada města Prostějova po projednání 
schválila výsledek výběrového řízení 
- veřejné zakázky „Rekonstrukce komu-
nikací Ječná a Ovesná“.

Současně pověřila ing. Jana Tesaře, 
starostu města, uzavřením smlouvy 
o dílo s vybraným uchazečem - společ-
ností Silnice Brno, spol. s  r. o.

Rada města Prostějova na své 113. schůzi dne 3. 10. 2006 mimo jiné projednala: 

Ve dnech 5. a 6. října se  v Prostě-
jově a v Hamrách uskutečnila odbor-
ná příprava krizového štábu tematicky 
zaměřená na ochranu obyvatelstva. 
Cílem cvičení bylo vyzkoušet evakuaci 
zhruba dvacítky lidí a připravit pro ně 
nouzové ubytování. 

„Ukázalo se, že jsme schopni pro-
stor pro evakuované zbudovat rychle,“ 
pochválil výsledek cvičení Petr Ošlej-
šek z Hasičského záchranného sboru 
Prostějov. „A nejen to. Také zajistit 
osvětlení, topení a stravu,“ dodal. 

Evakuovanou skupinu tvořilo 17 stu-
dentů Reálného gymnázia a základní 
školy města Prostějova a jeden peda-
gog. „První den nás odvezli z tělo-
cvičny školy, kam jako dorazila velká 
voda,“ popsal cvičení Martin Šišma. 
„Autobusem jsme přijeli do evakuační-
ho střediska v Hamrách, s sebou jsme 
měli jenom zavazadlo s nejnutnějšími 
věcmi,“ upřesnil Ondřej Žák. 

Nejnáročnější část evakuace však 
přišla až v nočních hodinách. „Bez 
jakéhokoli předchozího upozornění 
jsme studenty vzbudili ve čtyři hodi-
ny ráno. Pěšky se museli přesunout 
až nahoru do tábora v Hamrách. Voda 
totiž jako zaplavila i evakuační stře-
disko v níže položené oblasti,“ prozra-
dil vedoucí skupiny a pedagog Martin 
Šnévajs. „Kluci to zvládli dobře a navíc 
se v rámci cvičení blíže seznámili  se 
spoustou dalších věcí. Třeba jak zachá-
zet s hasicím přístrojem, prohlédli si 
hasičské auto, kombinézy a hlavně zjis-
tili, co má vlastně obsahovat správné 
evakuační zavazadlo,“ uzavřel Šnévajs.                   
  (jg)

Krizový štáb 
evakuoval 

studenty reálného 
gymnázia 

Zkuste si představit následující situaci. 
Vracíte se autem domů. Vůz zaparkujete 
na odstavné ploše před domem, kde je od 
té chvíle pod dohledem kamery. Namísto 
toho, abyste horečně hledali správný klíč 
od vstupních dveří, si je už zdálky otevřete 
bezdotykovým čipem. Váš vstup do domu 
zaznamená další bdělé oko kamery. To 
registruje každý pohyb u vstupních dveří 
a navíc je propojeno se záznamovým zaří-
zením. I informace o tom, kdo, kdy a jakým 
způsobem vstoupil do domu, jsou ukládá-
ny do paměti. V chodbě vás hlas linoucí se 
z reproduktoru upozorní na to, že je nejvyš-
ší čas hlasovat o vymalování společných 
prostor. Svůj názor dáte najevo přiložením 
čipu ke snímači s nápisem ano či ne umístě-
ným například pod nástěnkou. Čas strávený 
na schůzi nájemníků vám ušetří hlasovací 
zařízení pracující na obdobném systému 
jako to, které je zabudované v lavicích par-
lamentu. Zní vám to jako scéna ze sci-fi fil-
mu, jako příliš vzdálená hudba budoucnosti, 
která vám, i s ohledem na stav vašeho běž-
ného účtu, jen tak brzy nezazní? O tom, že 
se mýlíte, by vás mohli přesvědčit  nájem-
níci bytového domu v Martinákově ulici, 
pro které jsou některé z těchto představ již 
běžnou součástí života. Po inspiraci u slo-
venských sousedů jako první v kraji zavedli 
do praxe projekt „Bezpečné bydlení“. 

Všech osm vstupů do domu střeží kame-
ry. Nájemníci a vlastníci 96 bytů se jimi 
chrání před zloději, podvodníky a výtržní-
ky. „Kamery nepřetržitě nebo při pohybu 
snímají veškeré dění u všech vchodů. Sní-
maný obraz zaznamenává digitální video-
rekordér. Záznam archivujeme, abychom 
jej v případě potřeby mohli předat orgánům 
činným v trestním řízení.  Členové jednot-
livých domácností pak na určitém televiz-
ním kanálu mohou průběžně sledovat  dění 
u svého vchodu,“ pospal ve zkratce princip 
fungování prostějovský zastupitel a předse-
da Společenství vlastníků bytových jedno-
tek v Martinákově ulici JUDr. Jiří Pudil. 

Vybudování kamerového systému s digi-
tálním záznamem přišlo na 199 tisíc korun. 

Pětapadesátitisícovou veřejnou finanční 
podporou přispěli na jeho realizaci prostě-
jovští zastupitelé. „Jde o modelový projekt. 
Obyvatelům ostatních domů názorně ukáže, 
jak mohou sami zvýšit vlastní bezpečnost,“ 
uvedl starosta Jan Tesař. 

„Jak projekt Bezpečné bydlení funguje 
v praxi, si k nám přišli ověřit například  
zástupci Společenství vlastníků z Dol-

ní ulice, kteří o jeho zavedení projevili 
zájem,“ potvrdil JUDr. Pudil. 

Celý systém, tedy kamery i záznamové 
zařízení, je zajištěn proti nechtěné manipu-
laci.  „Jeho hlavní výhodou je však mož-
nost jeho rozšiřování. Již dnes uvažujeme 
například o instalaci  dalších kamer, které 
by střežily parkoviště a vstup do sklepních 
prostor. Nereálné není ani zavedení bez-

dotykových čipů pro vstup a hlasování. 
Jde o technologii speciálně vyvinutou pro 
panelové domy, jejíž pořizovací hodno-
ta zdaleka není tak vysoká, jak by se na 
první pohled mohlo zdát,“ zakončil JUDr. 
Pudil. 

Projekt „Bezpečné bydlení“ se zrodil na 
Slovensku, kde úspěšně funguje od roku 
1999.   Y. Kadlecová

Snímaný obraz ze všech vchodů zaznamenává digitální videorekordér umístěný ve speciální zabezpečené míst-
nosti.   Foto: Y. Kadlecová

Chcete vědět, co se děje u vašeho vchodu? Pusťte si televizi 
Dění u vchodů do obytného domu v Martinákově ulici nepřetržitě snímají kamery


