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Dne 10. prosince vstoupily v platnost 
nové jízdní řády příměstských linek pro-
vozovaných FTL – First Transport Lines, 
a. s. pro období platnosti 2006/2007.

Na linkách nedošlo k podstatným změ-
nám kromě minimálních časových posunů 
v návaznosti na vlakové přípoje.

K úpravě došlo na lince 910120 Ostra-
va – Brno, kde spoje v úseku Olomouc 
– Brno  byly přesunuty na linku 721 350 
Brno – Hranice.

Po projednání se zástupci obcí  byly 
na lince 780 721 Prostějov – Protivanov 
zavedeny v sobotu a v neděli nové spoje 
s odjezdem ve 4.45 hod. z Protivanova se 
zastávkami Malé Hradisko, Vícov, Plum-
lov, Hamry, Plumlov, Žárovice, Plumlov, 
Mostkovice a zpět s odjezdem v 5.30 hod. 
z Prostějova po téže trase.

Nové jízdní řády MHD Prostějov 

vstoupí v platnost od 1. ledna 2007. 
Informace o změnách zveřejníme v příš-
tích vydání Radničních listů. 

Nové jízdní řády příměstských linek lze 
zakoupit v informační kanceláři FTL, a. s. 
na hlavním nádraží, v informačním centru 
Městského úřadu v Prostějově na nám. T. 
G. Masaryka i ve stáncích a prodejnách 
novin a časopisů. 

Nové jízdní řády MHD Prostějov 
budou v prodeji od 20.12. 2006. 

Veškeré informace o dopravním spoje-
ní vám  poskytnou pracovnice informační 
kanceláře FTL, a. s. na hlavním nádraží  
nebo na telefonním čísle 582 333 181. 
Cestující mají možnost získat informace 
o jízdních řádech také na webových strán-
kách www.ftl.cz.

Změny v jízdních řádech  
příměstských autobusových linek 

V těchto dnech probíhá restaurování 
hlavních vchodových dveří prostějovské 
radnice na náměstí T. G. Masaryka, kte-
ré provádí specializovaná firma. 

„Než udeří mrazy, chceme opravit 
vnější stranu dveří, obrousit a obnovit 
lak, jinak by hrozilo, že dojde k nevrat-
nému poškození dřeva,“ uvedl Pavel 
David z odboru výstavby prostějovské-
ho městského úřadu. Do konce letošní-

ho roku se s největší pravděpodobností 
podaří renovovat pouze venkovní stra-
nu, vnitřní strana přijde na řadu v jar-
ních měsících příštího roku. Poté bude 
následovat údržba mosazných a kovo-
vých částí dveří. 

Náklady na renovaci jsou vyčísleny na 
přibližně 140 tisíc korun. „Oprava těchto 
dveří se nedělala minimálně 15 let a už 
to bylo znát,“ dodal David.            (jg) 

Rekonstrukce vchodových 
dveří prostějovské radnice

Renovaci vchodových dveří radnice provádí specializovaná firma.   Foto: Y. Kadlecová 

Město Prostějov zvyšuje kvalitu 
služeb zapojením do „Benchmarkingové 
iniciativy 2005“. Ocenění za tuto aktivi-
tu získal úřad 1. prosince letošního roku 
od Vzdělávacího centra pro veřejnou 
správu České republiky.

Smyslem benchmarkingu je zjistit, 
jak si městský úřad stojí ve srovnání 
s ostatními úřady, především porovnává-
ním výsledků služeb občanům. V tomto 
směru se porovnávají například počty 
zaměstnanců, úroveň služeb, finanční 
a jiné zdroje. Účelem je vytyčit rozdíly, 
které pak lze využít ke zlepšování jed-
notlivých oblastí. 

Do benchmarkingové aktivity jsou 
v rámci České republiky zapojeny desít-
ky obcí různé velikosti; z Olomouckého 
kraje je to vedle Prostějova také napří-
klad Přerov, Šumperk, Hranice, Štern-
berk, Zábřeh, Konice, Litovel nebo Uni-
čov.     

Město Prostějov se zapojilo v zájmu zvyšování 
kvality služeb do Benchmarkingové iniciativy

Jak se stanovuje cena tepla? 
Přirovnal bych to k autu, se kterým má 

většina z nás zkušenosti. Podle spotřeby 
vás vyjde cena benzínu na 1 km např. na 
1,80 Kč. Musíte však zaplatit pojistku, 
výměnu oleje,  pneumatik apod. Řekně-
me, že za toto zaplatíte za rok 6 000 Kč. 
V neposlední řadě jste auto koupili řek-
něme za 100 tisíc.  Máte je 10 let, takže 
každý rok vás stojí 10 tisíc Kč. Ročně tak 
vydáte 16 000 Kč, aniž byste ujeli jedi-
ný kilometr. V případě, že ročně ujedete  
5 000 km, vás jeden kilometr přijde na 5 
Kč. Pokud najedete za rok 10 000 km, sníží 
se cena na 3,40 Kč/km. Fakticky však v tom 
roce, kdy najedete méně, ušetříte 9 000 Kč, 
protože neprojedete benzín, i když ostatní 
náklady stejně musíte zaplatit.

Jak je to tedy s cenou tepla?
Je to obdobné. Cena se skládá z nákla-

dů na plyn, elektřinu a vodu (tzv. pro-
měnné náklady), které závisí na cenách 
těchto energií a na jejich spotřebovaném 
množství. Druhou složkou jsou tzv. stálé 

náklady, které musíme hradit bez ohledu 
na to, kolik tepla vyrobíme. Sem patří 
odpisy, opravy, mzdy, revize, telefony, 
zisk atd.

Takže se dá říci, že čím více obyvatelé 
šetří, tím vyšší je cena?

Ano, je to podobné jako s autem. Jen 
s tím rozdílem, že stálé náklady dosahují 
u nás pouze 31 procent ceny tepla (celo-
státní průměr je 39 procent). Takže pokud 
občané uspoří úpravou domů, jejich zatep-
lením apod. např. 30 procent energie, ušet-
ří v korunách za topení ročně 20 procent. 

Není tedy výhodnější mít vlastní tope-
ní?

Opět se vracím k příkladu s autem. Stej-
ně jako vůz, i kotel musíte koupit, opravo-
vat, platit revize atd., takže efekt je stej-
ný. Zde je potřeba rozlišovat pojmy roční 
náklady na topení a cena tepla. Čím více 
šetřím, tím je vyšší cena, ale ročně zapla-
tím méně peněz.

Jak je to tedy s cenou pro rok 2007?
Pro rok 2007 byla stanovena zálohová 

cena ve výši 454,80 Kč/GJ. Vycházíme 
z cen plynu a elektřiny na 1. čtvrtletí 2007 
a z předpokládaného vývoje těchto cen ve 
2. čtvrtletí 2007, kdy již nebude cena ply-
nu státem regulována. Stálé náklady jsou 
na úrovni plánovaných cen v roce 2006. 
Mimochodem, tyto náklady se nám zvý-
šily od roku 2002 pouze o odpisy nových 
zařízení. Jedná se pouze o zálohovou 
cenu. Ta výsledná se počítá vždy až počát-
kem dalšího roku, kdy se sečtou skutečné 
náklady za energie a ty stálé a vydělí se 
počtem skutečně prodaných GJ.

Jak vychází vaše cena z hlediska celo-
republikového průměru?

V roce 2005 byl průměr v ČR 395,74 
Kč/GJ, přičemž naše cena byla 389 Kč/GJ. 
Za rok 2006 samozřejmě ještě není srov-
nání, protože výsledná cena se bude kal-
kulovat až v únoru. Dlouhodobě se naše 
ceny drží pod úrovní průměrných cen tep-
la v ČR. 

Máte již představu,  jak bude vypa-
dat  výsledná cena za rok 2006?

Je jisté, že drtivé většině odběratelů 
budeme vracet zálohy, protože vlivem 
nezvykle teplého počasí bylo tepla pro-
dáno méně než se plánovalo. Vliv na to 
samozřejmě mají i modernizace domů, 
kterými dochází k úspoře tepla. Jen pro 
zajímavost - zatímco v roce 2003 bylo 
prodáno 350 tis. GJ, v roce 2006 to bude 
necelých 280 tis. GJ. Předpokládám, že 
výsledná cena za rok 2006 se bude pohy-
bovat někde kolem 468 Kč. Ale jak zdů-
razňuji, jde pouze o odhad. 

Jaký zisk produkuje vaše společnost?
Nejprve bych chtěl říci, že tím, že naším 

majitelem je město Prostějov, které si 
neponechává žádné prostředky z toho-
to zisku, jde veškerý zisk zpět a slouží 
k modernizaci zařízení. Tyto moderniza-
ce zvyšují účinnost kotelen, a tím snižují 
spotřebu plynu. Například v roce 2007 
budeme rekonstruovat vytápění na sídlišti 
Hloučela. Namísto čtyř blokových kote-
len budou pouze dvě a jedna menší v ZŠ 
v Melantrichově ulici. Tím jen na plynu 
ušetříme přes 3 miliony Kč ročně. Celou 
akci budeme financovat právě ze zisků 
z předchozích let. Výše zisku se pohybuje 
okolo tří procent obratu naší společnosti.

Je cena tepla státem regulována?
Ano. U těchto cen je přesně stanoveno, 

které náklady je možné do nich započítat. 
Každý rok vydává Energetický regulační 
úřad tzv. cenové úrovně, od kterých ceny 
tepla podléhají regulaci. Většinou se jedná 
o celorepublikové průměrné ceny. Na rok 
2007 byla výše cenové úrovně stanovena 
na 462 Kč/GJ, takže i v tomto případě 
jsme pod její úrovní. Jen pro zajímavost 
- v roce 2005 se nad tuto úroveň dosta-
lo 46 procent teplárenských společností. 
Ceny jsou pravidelně kontrolovány státní 
energetickou inspekcí. Naše společnost 
byla v letošním roce kontrolována hned 
dvakrát. Kontrola cen za rok 2003 i 2004 
dopadla úspěšně.   

  Děkujeme za rozhovor. 

Domovní správa Prostějov je společ-
nost zřízená městem, která mimo jiné 
dodává teplo do zhruba 300 domů, což 
představuje asi sedm tisíc prostějov-

  
Kolik zaplatíme za teplo od 1. ledna 2007 

Rozhovor s ředitelem Domovní správy Prostějov ing. Vladimírem Průšou

Program :       hod.

1. Zahájení, schválení programu     13.00
2. Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období   13.15
3. Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova    13.35
4. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 13.45
5. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům  

zastupitelstva města  v souvislosti s výkonem jejich funkce   13.50
6. Záležitosti komisí Zastupitelstva města Prostějova   13.55
 1 Komise pro regeneraci městské památkové zóny
 2 Komise pro nákup uměleckých děl
7. Zrušení Fondu rozvoje bydlení a Komise pro poskytování půjček z FRB 14.15
8. OZV města Prostějova, kterou se mění OZV č. 16/2004 – spádové obvody škol 14.20
9. Prominutí odvodu prostředků poskytnutých z rozpočtu města  

Prostějova v roce 2006      14.25
10. Schválení přijetí neinvestiční dotace na provozní výdaje při  

povodni v roce 2006      14.30
11. Veřejná finanční podpora:     14.35
 1 nedoporučené žádosti
 2 dodatek ke smlouvě o VFP – TJ Pozemstav Prostějov

12. Kulturní granty 2007      14.45
13. Rozpočtová opatření:      14.50
 1 kapitola 20 – školství a kultura
 2 kapitola 50 – správa majetku města (Aquapark)
 3 kapitola 50 – správa majetku města (přesun položek)
 4 kapitola 60 – výstavba (revokace investičních akcí)
 5 kapitola 90 – komunální služby

14. Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2007   15.20
přestávka       16.20
15. Střednědobý rozpočtový výhled města Prostějova na léta 2007-2009 16.45
16. Cenová mapa stavebních pozemků na území města Prostějova č. 5 17.00
17. Návrh změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov  17.10
18. Majetkoprávní záležitosti:     17.20
1 Schválení prodeje pozemku p. č. 5792/2 v k. ú. Prostějov
2 Schválení prodeje pozemku p. č. 3461/2 v k. ú. Prostějov
3 Schválení výkupu části pozemku p. č. 6676/1 v k. ú. Prostějov
4 Schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 110/5 v k. ú. Krasice
5 Schválení výkupu pozemku p.č. 3278/1 v k. ú. Ptení
6 Úprava podmínek prodeje pozemků v k. ú. Krasice
19. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města  17.50
20. Závěr       18.15

Program 3. zasedání 
Zastupitelstva města Prostějova, 

které se uskuteční v úterý 19. prosince od 13 hodin v jednací 
síni radnice v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka 12 – 14 

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., 
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

oznamují
 

změnu vodného a stočného 
s účinností od 1. ledna 2007

vodné  26,43 Kč/ m3

stočné 21,79 Kč/m3

Tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Dosavadní ceny včetně DPH byly:
- vodné 25,37 Kč/m3
- stočné 21,12 Kč/m3

Ředitel společnosti ing. Pavel Řepka 

Změna cen vodného 
a stočného v Prostějově

Bezpečnosti výrobků 
věnuje Evropská unie velkou 
pozornost, protože zboží uve-
dené na trh v jedné zemi unie 
se může prodávat i v dalších 
státech Evropské unie. Česká 
republika po vstupu do EU 
převzala všechny směrnice, 
které zajišťují bezpečnost 
spotřebitelů. Na trh nesmějí 
být uváděny výrobky, které 
mohou spotřebitele nějakým 
způsobem ohrozit. 

Také z těchto důvodů byl 
vyvinut systém rychlého 
varování Rapex, který infor-
muje o nebezpečných výrob-
cích, které byly uvedeny na 
trh. V jeho rámci se dozoro-
vé orgány informují o výsky-
tu nebezpečných výrobků na 
trhu, což umožňuje zajistit 
okamžité stažení výrobku 
z prodeje. Na internetových 
stránkách www.spotrebitele.

info zveřejňujeme Rapex, 
tedy seznam nebezpečných 
výrobků včetně jejich popi-
su, výrobce i fotografie. 

Pokud se domníváte, že 
jste si zakoupili výrobek, 
který není bezpečný, upozor-
něte na to Českou obchodní 
inspekci nebo kontaktujte 
Sdružení obrany spotřebitelů 
ČR. 

U některých druhů výrob-
ků, jako jsou elektrospotře-
biče či hračky, musí výrob-
ce vystavit tzv. prohlášení 
o shodě. V něm dosvědčuje 
bezpečnost výrobků v návaz-
nosti na technické normy. 
Ke kupovanému výrobku 
je možné si toto prohlášení 
vyžádat. 

 Petra Vaňková, 
 Sdružení obrany 
  spotřebitelů ČR 

Systém rychlého varování 
před nebezpečnými výrobky 

Poradna spotřebitelů

Na sídlišti Hloučela dojde v příštím 
roce k rekonstrukci vytápění.  Foto: kdl


