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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Rada města Prostějova předložila 17. června
2003 městským zastupitelům a občanům Prostějova Programové prohlášení. V souvislosti
s projednáváním Zprávy o rozpočtovém hospodaření města Prostějova předstupujeme nyní
před prostějovské občany se zprávou o tom, jak
jsme toto naše Programové prohlášení v roce
2003 plnili.
Hlavním prostředkem k uskutečňování našich cílů je městský rozpočet. Jsme přesvědčeni, že rozpočet na rok 2003 respektoval zásady,
kterými se chceme v našem volebním období
řídit. Za velmi významné a pozitivní považujeme skutečnost, že tento rozpočet byl schválen
jednomyslně.

Co se tedy doposud
podařilo v jednotlivých
oblastech
Oblast hospodaření města
O tom, že naše město dosáhlo v loňském roce velmi dobrých výsledků, svědčí i ratingové
hodnocení města Prostějova agenturou CRA
RATING Agency, která je jedinou organizací
světové ratingové agentury Moody’s Investors
Service ve střední Evropě. Město Prostějov
dosáhlo nadprůměrného ohodnocení. Dlouhodobý lokální rating cz je Aa +.
V organizacích řízených městem došlo k některým zásadním změnám. U společnosti Lesy
města Prostějova s. r. o. je situace stabilizována
a firmě se daří i při složité situaci na trhu se dřevem hospodařit se ziskem. U organizace Domovní správa Prostějov s. r. o. došlo k přípravě
realizace dvou blokových kotelen (Šárka a Dolní), což bude mít pozitivní vliv na cenu tepla.
I u Technických služeb Prostějov s. r. o. byly nastartovány takové změny v řízení, které vedou
ke stabilizaci firmy. V tomto roce bude potřebné rozhodnout, jak řešit vážné problémy dalšího
fungování a rozvoje Technických služeb.

Oblast rozvoje města
✔ Hlavní akcí jak rozsahem (6 milionů Kč),
tak významem byla humanizace sídliště Hloučela. Pokračovalo se ve výstavbě a rekonstrukci dětských hřišť.
✔ Proběhla rekonstrukce části budovy Havlíčkova 2-4 pro městský archív.
✔ Do provozu byly uvedeny kašny na náměstí T. G. Masaryka a na Vojáčkově náměstí.
✔ V oblasti průmyslové zóny došlo k prodeji
pozemků společnosti Ile Noire a firmě Hopi , kde
najde pracovní uplatnění asi 120 zaměstnanců.

✔ Podařilo se dořešit problematiku lokality
U sv. Anny. Poděkování patří členům pracovní
skupiny, kterou ustanovilo Zastupitelstvo města Prostějova k řešení tohoto problému.
✔ Pokud se týká dotační politiky, pak jsme
získali mimo jiné dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení, Programu prevence kriminality
a Programu regenerace městských památkových zón. Za velmi prospěšné považujeme vytvoření podmínek pro získání dalších dotací.
Uvádíme velmi stručný přehled toho, co se
v loňském roce podařilo:
- pokračovalo budování sítí v lokalitě domů
s pečovatelskou službou,
- největší úsilí bylo vynaloženo na projekční
a technickou přípravu akce inženýrské sítě
Vrahovice - Čechůvky,
- stěžejní akcí se stala další etapa „Severní
obslužné“ v blízkosti zimního stadionu,
- byla zpracována projektová dokumentace
kruhové křižovatky Kostelecká - Martinákova.
✔ Významného pokroku dosáhlo naše město v oblasti informačních technologií. Byla ustanovena odborná komise Rady města Prostějova,
všem zastupitelům byla zřízena e-mailová adresa a spuštěny nové www stránky města. Za největší úspěch považujeme pokrytí náměstí T. G.
Masaryka bezdrátovým internetem zdarma pro
občany i návštěvníky našeho města.

Oblast bezpečnosti
V rámci Programu prevence kriminality
jsme pokračovali v realizaci celé řady projektů,
které byly financovány městem Prostějov a na
které účelovou dotací přispělo ministerstvo
vnitra. Tyto projekty by měly postupně přispívat ke zlepšování bezpečnostní situace v našem
městě. Mimo jiné se rozšířil rozsah kamerového systému města, dále došlo k instalaci bezpečnostních stojanů pro jízdní kola a na Husově náměstí byla realizována první část veřejného osvětlení.

Oblast životního prostředí
✔ Zastupitelstvo na základě doporučení rady zřídilo v loňském roce Fond zeleně.
✔ Dochází k postupné regeneraci biokoridoru Hloučela ve spolupráci s organizacemi
ochránců přírody.
✔ Byly položeny základy nového parku
v blízkosti areálu nové nemocnice.
✔ Došlo k realizaci další části cyklistické
stezky od Starorežné až po sídliště Hloučela.

Oblast solidarity
✔ Mimořádně velkou pozornost jsme věnovali zejména podpoře dostavby nové nemocnice a nákupu jejího přístrojového vybavení. Zastupitelstvo v roce 2003 schválilo veřejnou finanční podporu 15 miliónů Kč jako
nenávratnou dotaci a 15 miliónů Kč jako bezúročnou půjčku.
✔ Dům v Kostelecké ulici byl vybaven plošinou umožňující bezbariérový přístup.
✔ Velkou pozornost jsme věnovali oblasti
bydlení. Bylo dokončeno 50 malých bytů v ulici E. Králíka v blízkosti Plumlovské ulice.
✔ Pokračuje také dostavba bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou v lokalitě Za Nerudovou ulicí
✔ Velmi rychle začaly a probíhají přípravy
bytové výstavby v areálu bývalých „Jezdeckých kasáren“.

partnery a odbornou veřejnost. Prostějov také
posílil svou pozici v Národní síti Zdravých
měst ČR.

Závěr
V roce 2003 město dále významně podporovalo nejrůznější společenské, sportovní a sociální aktivity zejména prostřednictvím veřejné
finanční podpory, která dosáhla výše 40 miliónů Kč. Uvědomujeme si, že je před námi ještě
hodně práce. To, že nyní hovoříme o tom, co se

podařilo, neznamená, že neslyšíme i kritické
hlasy a další mnohdy oprávněné požadavky.
Věříme, že i v dalších letech budeme úspěšní ve
snaze o zlepšování života v našem městě.
Chceme využít této příležitosti, abychom poděkovali všem, kteří se podíleli na dosažených
výsledcích, ať už to byli městští zastupitelé, členové výborů a komisí, pracovníci městského
úřadu, našich příspěvkových organizací i obchodních společností založených městem. Stejně tak chceme poděkovat i dalším občanům našeho města za dosavadní spolupráci a podnětné
návrhy.
Rada města Prostějova

Oblast sportu, volného
času, školství a kultury
✔ V souladu se zákonem došlo k rekonstrukci vývařoven při ZŠ v ulici E. Valenty, Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, MŠ při ZŠ na Sídlišti svobody.
✔ Důležitá byla také výměna podlahy v tělocvičně v ZŠ v ulici Dr. Horáka a další rozsahem menší, ale stejně významné akce.
✔ Byla zahájena velmi potřebná a dlouho
diskutovaná rekonstrukce školního hřiště při
Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova. Toto hřiště může sloužit také k tréninku atletů a k pořádání některých soutěží.
✔ Tyto investiční akce dosahovaly téměř 18
miliónů Kč.
✔ V podstatě byla dokončena rekonstrukce
střechy prostějovského zámku.
✔ Pokračovaly práce na rekonstrukci městských hradeb a budovy Národního domu.
✔ Byla rekonstruována kaple v Držovicích,
dále bylo vybudováno kolumbárium na hřbitově ve Vrahovicích a provedeny úpravy na hřišti v Žešově.
✔ Důležitou prioritou je zachování rozumné
a efektivní sítě škol, první kroky již jsou činěny.
✔ Do projektu Zdravého města , které je mezinárodním projektem, se postupně zapojovalo
stále více partnerů a stoupal i počet aktivit. Prostějov se mimo jiného účastnil čtyř společných
kampaní Národní sítě Zdravých měst ČR (30
dní pro neziskový sektor, Den Země, Evropský
týden mobility, Dny zdraví). Zorganizovalo se
celkem 10 akcí pro veřejnost a devět reprezentačních nebo informačních akcí pro odborné

Nový bytový dům s 50 bytovými jednotkami v ulici E. Králíka.

Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Za Nerudovou ulicí.

Rozpočtové hospodaření Města Prostějova a jím řízených organizací
- závěrečný účet Města Prostějova za rok 2003
Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů. Z celkového počtu 35 zastupitelů hlasovalo 31 pro, proti nebyl nikdo,
nezdržel se nikdo, dva zastupitelé nehlasovali, jeden byl z jednání omluven a jeden byl nepřítomen
Zastupitelstvo města Prostějova
po projednání SCHVÁLILO:
1.Vyúčtování rozpočtového hospodaření
Města Prostějova a jím řízených organizací závěrečný účet Města Prostějova za rok
2003, které skončilo přebytkem 21 386
513,17 Kč.
2.Vyúčtování podnikatelské činnosti
Města Prostějova v roce 2003 v oblasti realizace digitálních map, které skončilo ztrátou ve výši 189 270,76 Kč.
3.Odvod finančních prostředků zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů
k odvodu na účet města v rámci aktivního
vypořádání s příspěvkovými organizacemi,
jejichž zřizovatelem je město, představující
celkovou sumu 3 904 587 Kč, jednotlivými
subjekty v plné navrhované výši.
4.Odvod finančních prostředků za překročení závazných ukazatelů finančních plánů
příspěvkových organizací na účet města, doporučených na základě výsledků kontrolních
dnů k odvodu na účet města v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 370 468 Kč, jednotlivými subjekty v plné navrhované výši.
5.Finanční hospodaření - finanční vypořádání Města Prostějova v roce 2003 tak, jak je
uvedeno v důvodové zprávě na str. 207 a 208
ve „Finančním hospodaření - návrhu finančního vypořádání roku 2003 v Kč“.
6.Rozpočtové opatření v celkové navrhované výši 17 902 395 Kč (viz strana 208 důvodové zprávy - „Schválené a nerealizované
nebo částečně realizované akce roku 2003“)
dle předložených požadavků správců kapitol
na akce, které byly finančně zajištěny rozpočtem roku 2003, ale prostředky nebyly plně
čerpány a jsou nutné pro dokončení jmenovitých akcí v roce 2004, popř. jejich pokračování v letech následujících.
7.Rozpočtová opatření za II. pololetí roku
2003 podléhající na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova (ZMP) ze dne
4. 2. 2003 dodatečnému schválení ZMP při
projednání závěrečného účtu Města Prostě-

jova po skončení kalendářního roku 2003,
kterými se v rámci upraveného rozpočtu
zvyšují celkové příjmy a výdaje rozpočtu roku 2003 o částku 17 157 584,50 Kč tak, jak
jsou uvedeny v důvodové zprávě na straně 5.
8.Upravený rozpočet Města Prostějova
pro rok 2003 na základě provedených rozpočtových opatření roku 2003, která jsou
evidována na finančním odboru MěÚ v Prostějově.
9.Výsledky hospodaření příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatelem bylo
k 31.12.2003 Město Prostějov.
10.Příděl zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených
Městem Prostějovem nebo jeho části do peněžních fondů těchto organizací tak, jak je
uvedeno v důvodové zprávě při hodnocení
hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2003 (příděl realizovat
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů).
Zastupitelstvo města Prostějova
po projednání VZALO NA VĚDOMÍ:
1.Aktivní vypořádání s příspěvkovými organizacemi (účelové dotace školám - právním subjektům s UZ 33150, 33245; nevyčerpané finanční prostředky dotací byly dle
pokynů Olomouckého kraje převedeny na
depozitní účet města - viz. strana 208 důvodové zprávy) ve výši 114 415,19 Kč a pasivní vypořádání se státním rozpočtem ČR
a Olomouckým krajem v celkovém objemu
1 739 880,79 Kč (viz strana 208 důvodové
zprávy), které vzniklo nedočerpáním účelové dotace na dávky sociální péče s UZ 98072
(541 107 Kč), nedočerpáním účelové dotace
na dávky sociální péče s ÚZ 98272 (921 902
Kč), nedočerpáním účelové dotace prevence
kriminality na místní úrovni s ÚZ 98064 (52
073,60 Kč), nedočerpáním účelové dotace
na úhradu nájemného kontaktních míst SSP
s ÚZ 97188 (1 Kč), nedočerpáním účelové
dotace na úhradu zvýšených nákladů podle
§24 lesního zákona s ÚZ 29004
(27 600 Kč), nedočerpáním účelové dotace
na činnost odborného lesního hospodáře
s ÚZ 29008 (82 782 Kč) a nedočerpáním
účelových dotací s ÚZ 33150 a 33245 na přímé náklady na vzdělání - platy, OON, po-

jistné, FKSP a ONIV, resp. státní informační politiku (celkem 114 415,19 Kč - převod
z depozitního účtu města). Finance byly dle
pokynů Olomouckého kraje převedeny
v řádných termínech na účty Olomouckého
kraje z krátkodobých prostředků uložených
na bankovních účtech města (fond rezerv
a rozvoje), resp. z depozitního účtu.
2.Zápis ústřední inventarizační komise
o výsledku inventarizace majetku a závazků
města Prostějova k 31.12.2003 a stav majetkových účtů Města Prostějova s vykázanými
zůstatky na základě účetních výkazů a řádné
inventarizace finančních a hmotných hodnot
k 31. 12. 2002, tak jak jsou uvedeny v předložené důvodové zprávě na str. 209 v „Majetku Města Prostějova a zřízených příspěvkových organizací (vybrané ukazatele)“
a v „Zápisu ze zasedání ústřední inventarizační komise MěÚ o výsledku inventarizace
a závazků Města Prostějova k 31. 12. 2003
ze dne 24. 2. 2004“.
3.Zprávu o výsledku přezkoumaní hospodaření Města Prostějova za rok 2003 vyhotovenou auditorskou společností FIN PARTNER, audit-daně-poradenství, s. r. o.,
Ostrava (přílohy - Rozvaha - bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací; Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací; Příloha účetní
uzávěrky územních samosprávných celků
včetně dodatku; Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samo správných celků
a dobrovolných svazků obcí - Fin 2-12 M jsou uloženy společně s originálem zprávy
na finančním odboru MěÚ v Prostějově
a jsou k nahlédnutí orgánům města).
Zastupitelstvo města
Prostějova ULOŽILO:
1.Vedoucímu finančního odboru MěÚ
v Prostějově realizovat v roce 2004 převod
finančních zdrojů získaných z přebytku hospodaření roku 2003 ve výši 21 386 513,17
Kč na krátkodobé prostředky na bankovních
účtech města - Fond rezerv a rozvoje.
2.Vedoucímu finančního odboru MěÚ
v Prostějově realizovat v roce 2004 úhradu
podnikatelské činnosti Města Prostějova
v roce 2003 v oblasti realizace digitálních

map, které skončilo ztrátou ve výši 189
270,76 Kč, z nerozděleného zisku minulých
let, který činí 1 687 729,32 Kč, a současně
převést finanční prostředky z účtu podnikatelské činnosti na účet rozpočtového hospodaření ve výši 212 228,79 Kč (jedná se
o ztrátu z podnikatelské činnosti za rok
2002, která byla v roce 2003 uhrazena z finančních prostředků rozpočtového hospodaření. Zůstatek nerozděleného zisku po
provedených úhradách bude činit 1 286
229,77 Kč).
3.Vedoucímu finančního odboru MěÚ
v Prostějově realizovat v roce 2004 převod
finančních zdrojů získaných ze zlepšených
hospodářských výsledků příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků
kontrolních dnů k odvodu na účet města
v rámci aktivního vypořádání s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je
město, představující celkovou sumu 3 904
587 Kč (viz strana 207 důvodové zprávy;
výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství a kultura) na
krátkodobé prost ředky na bankovních
účtech města - fond rezerv a rozvoje.
4.Vedoucímu finančního odboru MěÚ
v Prostějově realizovat v roce 2004 převod
finančních zdrojů získaných za překročení
závazných ukazatelů finančních plánů příspěvkových organizací, doporučených na základě výsledků kontrolních dnů k odvodu na
účet města v rámci aktivního vypořádání
s příspěvkovými organizacemi jejichž zřizovatelem je město, představující celkovou sumu 370 468 Kč (viz strana 207 a 208 důvodové zprávy; výsledky hospodaření příspěvkových organizací v kapitole 20 - Školství
a kultura) na krátkodobé prostředky na bankovních účtech města - Fond rezerv a rozvoje.
5.Vedoucímu finančního odboru MěÚ
v Prostějově realizovat v roce 2004 rozpočtové opatření v kapitole 70 - Pokladní správa - finanční odbor, kterým bude dána do
souladu skutečnost s rozpočtem vyplývající
z provedeného finančního vypořádání účelových dotací státního rozpočtu ČR, popř.
Olomouckého kraje roku 2003 (finanční
prostředky byly dle pokynů Olomouckého
kraje převedeny v řádných termínech na
účty Olomouckého kraje z krátkodobých
prostředků uložených na bankovních účtech

města -fondu rezerv a ro zvoje, resp. z depozitního účtu).
6.Vedoucím odborů MěÚ v Prostějově správcům kapitol a ředitelům příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatelem je Město
Prostějov, k zabezpečení úkolů v roce 2004
důsledně realizovat opatření přijatá na základě poznatků z rozborů hospodaření za rok
2003 a pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat jejich plnění v průběhu roku 2004.
7.Vedoucímu finančního odboru MěÚ
v Prostějově v součinnosti s příslušným vedoucím řídícího odboru kontrolovat oprávněnost prováděných úprav finančních plánů
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Prostějov, a v případě zjištění
porušení rozpočtové kázně dát návrh na odvod neinvestičního, popř. investičního příspěvku o částku neoprávněného užití. Kontroly provádět během roku 2004.
8.Vedoucím odborů, kteří metodicky řídí
příspěvkové organizace zřízené městem, seznámit písemnou formou ředitele těchto organizací s finanční částkou zlepšeného hospodářského výsledku roku 2003 pro příděl
do peněžních fondů a jejich konkrétní dotaci jednotlivým peněžním fondům v roce
2004 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, popř. s odvodem finančních prostředků, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, dle pravidel uvedených v důvodové
zprávě, na základě usnesení Zastupitelstva
města Prostějova a částek doporučovaných
ve zprávě.
9.Ředitelům příspěvkových organizací,
jejichž zřizovatelem je Město Prostějov,
přidělit schválené finanční prostředky zlepšeného hospodářského výsledku roku 2003,
celého nebo jeho části, ve prospěch peněžních fondů dle usnesení Zastupitelstva města Prostějova a v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Tento příděl, popř. odvod finančních prostředků na ZBÚ zřizovatele, v rámci aktivního finančního vypořádání zřizovatele s organizací, provést do jednoho týdne od písemného oznámení finančních
částek příslušným vedoucím řídícího odboru.

