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Za realizaci Projektu Zdravé město 
bude odpovědný  

místostarosta Vlastimil Uchytil 

Rada města Prostějova po projednání 
určila Mgr. Vlastimila Uchytila, místosta-
rostu města, jako politika s odpovědností 
za realizaci Projektu Zdravé město a míst-
ní Agendu 21.

Městský úřad bude mít  
255 zaměstnanců 

Rada města Prostějova po projednání:
I. Stanovila počet zaměstnanců měs-

ta Prostějova zařazených do Městského 
úřadu v Prostějově od 1. 1. 2007 na 255 
zaměstnanců.

II. Schválila změny Organizačního řádu 
Městského úřadu v Prostějově na roky 
2007- 2008 s účinností od 1. 1. 2007 pod-
le předloženého návrhu.

Řízením odboru informačních  
technologií byl pověřen  
ing. Stanislav Havlíček 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí informaci, že ve vyhláše-
ném výběrovém řízení nebyl vybrán vhod-
ný uchazeč na funkci vedoucího Odboru 
informačních technologií MěÚ v Prostě-
jově.

Současně pověřila na návrh ing. Lubo-
míra Baláše, tajemníka MěÚ v Prostějově, 
s účinností od 1. 1. 2007 řízením Odboru 
informačních technologií MěÚ v Prostějo-
vě ing. Stanislava Havlíčka, správce ope-
račních systémů a databází, zařazeného do 
Odboru informačních technologií MěÚ 
v Prostějově.

Výběrové řízení na jednatele obchodní 
společnosti Společenský dům Prostějov 

Rada města Prostějova po projednání 
vypsala výběrové řízení na obsazení funk-
ce jednatele obchodní společnosti Spole-
čenský dům Prostějov, s. r. o., se sídlem 
Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ  
796 01.

Návrh rozpočtu města Prostějova  
na rok 2007

Rada města Prostějova po projednání:

I. Doporučila Zastupitelstvu města Pro-
stějova v rozpočtu města Prostějova pro 
rok 2007 schválit:

1. Rozdělení části veřejné finanční 
podpory v rozpočtu města Prostějova pro 
rok 2007 a snížení finančních prostředků 
u kapitoly 70 (Finanční) v celkovém obje-
mu 14 650 000,  jmenovitě takto:

4 6  000  000  Kč  pro  BK  Prostějov 
(basketbal) - navýšit v kapitole 20 - Škol-
ství a kultura,

4 6  000  000  Kč  pro  HK  Prostějov 
(hokej) - navýšit v kapitole 20 - Školství 
a kultura,

4  1 000 000 Kč pro DTJ Prostějov 
(box) - navýšit v kapitole 20 - Školství 
a kultura,

4 1 500 000 Kč pro Azylové centrum 
- navýšit v kapitole 21 - Sociální věci,

4 150  000  Kč  pro  ČSOP  Prostějov 
(údržba  lesoparku  Hloučela) - navýšit 
v kapitole 40 - Životní prostředí.

Výše uvedenou úpravou dojde ke 
snížení nerozdělené veřejné finanční pod-
pory u kapitoly 70 - Finanční z částky 
21 960 000 Kč na částku 7 310 000 Kč.

2. Doplnění neinvestičních výda-
jů v kapitole 90  Komunálních služeb 
v ODPA 2219, POL 5169, ORG 900100 
o částku 350 000 Kč na provoz parko-
višť v I. Q. 2007. K pokrytí těchto výdajů 
využít finančních prostředků rezerv měs-
ta Prostějova. O uvedenou částku navýšit 
užití Fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu 
města Prostějova pro rok 2007.

3. Doplnění neinvestičních výdajů 
k pokrytí nákladů na provoz Společen-
ského domu Prostějov, s. r. o. (KaSC) 
v Prostějově v I./IV 2007 v celkové částce  
1 251 400 Kč. O uvedenou částku navýšit 
užití Fondu rezerv a rozvoje v rozpočtu 
města Prostějova pro rok 2007.

II. Doporučila Zastupitelstvu města Pro-
stějova schválit:
1. rozpočet města Prostějova pro rok 

2007 s těmito závaznými ukazateli:
A. Objem celkových příjmů rozpočtu:  

   896 817 390 Kč
B. Objem celkových neinvestičních 

výdajů rozpočtu:  779 069 860 Kč
C. Investiční výdaje v celkovém obje-

mu:  242 140 000 Kč

D. Dotace do Fondu národního domu: 
    1 000 000 Kč

E. Dotace do Fondu městských lázní:  
  1 000 000 Kč

F. Dotace do Fondu městských hřbito-
vů:  1 000 000 Kč

G. Dotace do Fondu reinvestic nájem-
ného:   1 414 000 Kč

H. Dotace do Fondu strategického roz-
voje (převod z Fondu rezerv a rozvoje):  
 30 000 000 Kč

I. Užití Fondu městských lázní:  
   8 000 000 Kč

J. Užití Fondu městských hřbitovů:  
  1 000 000 Kč

K. Užití Fondu strategického rozvoje: 
   30 000 000 Kč

L. Příděl do Sociálního fondu z rozpoč-
tu města (kromě příjmů kapitoly 71 – SF):  
 2 204 600 Kč

M. Příděl do Sociálního fondu (zůstatek 
SF k 31. 12. 2006):  190 000 Kč

N. Užití Sociálního fondu (včetně výda-
jů kapitoly 71 – SF a zůstatku účtu SF):  
 2 630 000 Kč

O. Splátka půjčených prostředků ze 
SFŽP ČR (kanal. Vrahovice – Čechůvky): 
  1 012 000 Kč

P. Příděl do Fondu rozvoje bydlení, resp. 
Fondu rezerv a rozvoje (splátky půjček):
 530 000 Kč

Q. Užití rezerv města (Fond rezerv 
a rozvoje) – stavební investice; dotace 
FSR:  121 158 470 Kč

R. Neinvestiční dotace příspěvkovým 
organizacím v úhrnné sumě:   
 72 718 670 Kč

Rozpočet  města    Prostějova  na  příš-
tí  rok  bude  projednávat  Zastupitelstvo 
města Prostějova na svém zasedání dne 
19. prosince 2006. 
Kompletní návrh rozpočtu (včetně jed-

notlivých  investičních  akcí  navržených 
na realizaci v roce 2007) je k dispozici na 
úřední desce Městského úřadu v Prostě-
jově a webových stránkách města Pros-
tějova www.mestopv.cz.

Opravy chodníků 
Rada města Prostějova po projednání 

vzala na vědomí předloženou závěrečnou 

informaci o průběhu oprav chodníků ve 
městě Prostějově k 30. 11. 2006.

Současně uložila ing. Jaroslavu Štěpa-
níkovi, vedoucímu odboru komunálních 
služeb, předložit na schůzi rady v lednu 
2007 jmenovitý návrh oprav chodníků 
v příštím roce.

Zálohové ceny za teplo k 1. 1. 2007
 
Rada města Prostějova po projednání 

vzala na vědomí informaci o stanovení 
zálohové ceny za teplo k 1. 1. 2007 

Studie „Posouzení  
tepelného hospodářství“ 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí  prezentované výsledky 
zpracované studie „Posouzení tepelného 
hospodářství města Prostějova“ včetně 
doplněného dodatku ke studii.

Změna spádových obvodů  
základních škol 

Rada města Prostějova po projednání 
doporučila Zastupitelstvu města Prostě-
jova schválit obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se mění obecně závazná vyhláš-
ka  č. 16/2004, kterou se stanoví spádové 
obvody základních škol v územním obvo-
du města Prostějova.

Redakční rada k přípravě CD  
„Národní dům v Prostějově 1907-2007“

Rada města Prostějova po projednání 

jmenovala redakční radu k přípravě CD 
„Národní dům v Prostějově 1907 – 2007“ 
ve složení:

předsedkyně:   
- PhDr. Dagmar Roháčková, ředitelka 

Státního okresního archivu Prostějov,
členové:   
- Mgr. Alena Spurná, ředitelka Městské-

ho divadla v Prostějově,
- Alice Komárková, pracovnice Státní-

ho okresního archivu Prostějov,
- Ing. Jiří Kankovský, pracovník Státní-

ho okresního archivu Prostějov,
- Mgr. Oldřich Václavík, pracovník 

Státního okresního archivu Prostějov,
- PaedDr. František Říha, vedoucí Odbo-

ru školství a kultury MěÚ v Prostějově.

Vyhodnocení výtvarné soutěže  
„100 let Národního domu v Prostějově“

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí výsledky vyhodnoce-
ní výtvarné soutěže „100 let Národního 
domu v Prostějově“.

Současně doporučila Komisi pro nákup 
uměleckých děl projednat případný nákup 
oceněných uměleckých děl výtvarné sou-
těže „100 let Národní domu v Prostějo-
vě“.

Přilby a zásahové kabáty pro hasiče 

Rada města Prostějova po projednání 
schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 12 
(krizové řízení) o 53 650 korun na nákup 
zásahových přileb a  39 900 korun na 
nákup zásahových kabátů pro Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů města Pros-
tějova. 

Chlazení na zimním stadionu 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 60 
(výstavba) o 480 tisíc korun na strojovnu 
(chlazení) ve víceúčelové sportovní hale. 

Zvýšení cen za pronájem  
ledové plochy na zimním stadionu 

Rada města Prostějova po projednání 
vzala na vědomí navýšení cen za proná-
jem ledové plochy ve víceúčelové spor-
tovní hale od 1. 1. 2007 dle předloženého 
materiálu.

Studie městské hromadné dopravy 

Rada města Prostějova po projedná-
ní schválila rozpočtové opatření, kterým 
se  zvyšuje rozpočet výdajů v kapitole 41 
(doprava) o 300 tisíc korun na studii měst-
ské hromadné dopravy města Prostějova 
včetně komplexní dopravní obslužnosti 
průmyslové zóny. 

Lávky okolo Hloučely
Rada města Prostějova po projedná-

ní vzala na vědomí informaci o náhradní 
variantě řešení akce „Lávky okolo Hlou-
čely“.

Celostátní přehlídka 29. ročníku 
soutěže Středoškolská odborná činnost

Rada města Prostějova po projednání 
schválila převzetí záštity nad celostátní 
přehlídkou 29. ročníku soutěže Středo-
školská odborná činnost, která se bude 
konat ve dnech 13. - 17. 6. 2007.

Rada města Prostějova na své 3. schůzi dne 5. 12. 2006 mimo jiné projednala: 

Připomínáme, že 
závěr letošního roku 
můžete strávit na 
náměstí T. G. Masa-
ryka, kde úderem 
půlnoci odstartuje 
silvestrovský, zhru-
ba čtrnáctiminutový 
ohňostroj. Ten zahájí 
stroboskopy, na které 
plynule naváže ohni-
vá stěna sestavená 
z fontán a japonských 
sluncí umístěných na 
speciálních stojanech. 
Další produkci budou 
tvořit převážně výš-
kové efekty. Jednot-
livé pasáže ohňostro-
je budou v souladu 
s hudebním doprovo-
dem postupně narůstat 
až do finálových kulo-
vých květů. 

Město silvestrovská 
show přijde na 115 
tisíc korun. 

Silvestrovský ohňostroj 
na náměstí T. G. Masaryka Jana Adámková,

vedoucí skupiny prevence Městské policie Prostějov 

Silvestr a začátek Nového roku jsou již 
tradičně spojeny s odpalováním nejrůzněj-
ších pyrotechnických výrobků. To je však 
často spojeno s poraněním nejrůznějšího 
druhu – od utržených prstů, přes popáleni-
ny až po ztrátu zraku. V této souvislosti je 
třeba připomenout veškerá nebezpečí ply-
noucí z používání pyrotechnických výrob-
ků i povinnosti jejich prodejců. 
Ve  stánkovém  prodeji  mohou  být  

prodávány  pouze  předměty  nejnižšího 
stupně nebezpečnosti, tedy třídy  I. Do 
této  třídy patří  zejména pyrotechnické 
hračky jako prskavky, pistolové kapsle, 
třaskavé proužky, malé tyčinky s barev-
nými  plameny,  ohňopády,  blikavky, 
bouchací  kuličky  apod. Tyto předměty 
mohou být prodávány i osobám mladším 
18 let,  pokud není v návodu uvedeno 
jinak.

    Pyrotechnické předměty  II.  třídy 
mohou být prodány jen osobám starším 
18 let. Sem  patří předměty s hvízdavou 
náplní a rakety, bengálské ohně, gejzí-
ry, petardy,  rakety  s náplní barevných 
světlic,  výbuškové  slože  nebo  barevné 
dýmy.

Předměty,  které  jsou  zařazeny  do 
III. třídy nebezpečnosti, mohou být pro-
dány jen osobám s kvalifikací odpalova-
če ohňostrojů. Při prodeji těchto výrobků 
je prodavač povinen ověřit tyto skuteč-
nosti u kupujícího. Sem již patří dělové 
rány, velké ohňopády, různé druhy raket 
a vystřelovacích efektů.

Pamatujte, že ani předměty nejnižšího 
stupně nebezpečnosti, tedy třídy I., nemu-
sejí být bezpečné. 

Málokdo si uvědomí, že při použití 
petard může dojít k poškození oděvu. Pro-
pálení zimní bundy, kalhot, čepice - i to 
je následek používání pyrotechniky.  A co 
ten, komu takovou škodu způsobíme. Zřej-
mě dojde k tomu, že bude chtít  náhradu 
– v případě škody způsobené dítětem od 
jeho rodičů.  Na to má  poškozený nárok.  
Pokud nedojde k dohodě na obou stranách,  
pravděpodobně tento spor  skončí  u soudu 
jako občansko právní spor. 

I přes veškeré varování a zákazy  si něk-
teré děti vybírají jako oběti při experimen-
tování s pyrotechnikou zvířata, nejčas-
těji psy. Ti se po leknutí mohou v lepším 
případě zaběhnout, ale často se stává, že 
zvíře  má trvalé následky (například epi-
leptické záchvaty) a  po prožitém stresu 
může i umřít. 

Dalším nevhodným chováním je háze-
ní petard po spolužácích. Stalo se, že 
kluci z páté třídy po vyučování koupili 
v obchodě asi dvacet kusů malých váleč-
kových petard. Když  došli do parku, 
uviděli spolužačku. Jeden z hochů  po ní 
začal  házet zapálené petardy. Bohužel se 
trefil a jedna hořící petarda spadla do dív-
činy  kapuce u zimní bundy , která začala 
hořet. Jen duchapřítomnost procházející-
ho chodce zachránila dívce život, neboť 
kluci místo pomoci  zbaběle utekli.

Další konkrétní příklad se v Prostějo-
vě stal před několika lety. Kluci ve věku 
10 až 12 let koupili  petardy, které chtěli 
vyzkoušet. Na kuželně před radnicí jednu 
z nich  zapálili. Dva hořící úlomky však 
spadly do kočárku, kde spalo miminko. 
Naštěstí matka, která kočárek tlačila, 
rychle hořící peřinku z kočárku strhla. 
Tato příhoda však ani zdaleka nemusela 
skončit šťastně.  Žhavé úlomky mohly 
spadnout  na tvář malého dítěte a způso-
bit  mu těžké popáleniny. 

Snad nikdo z nás jistě nechce něco 
podobného zažít. Proto bychom se měli 
snažit, abychom svým chováním nena-
výšili bilanci tragických následků silves-
trovských oslav a neublížili ani sobě, ani 
nikomu jinému. 

Silvestrovské oslavy mohou skončit tragicky


