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Hodně úspěchů, zdraví a štěstí do nového 
roku vám za celé vedení města Prostějova přeje 

starosta města ing. Jan Tesař.

Zastupitelé na svém zasedání 16. prosince jednomyslně 
schválili rozpočet města Prostějova na rok 2004

Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova

Příprava rozpočtu města Prostějova pro
rok 2004 probíhala za podstatně jiné situa-
ce než v minulých letech. Důvodů bylo ně-
kolik - reforma veřejné správy, kdy od za-
čátku roku 2003 převzalo naše město řadu
činností, které dříve zajišťoval bývalý
okresní úřad (na městský úřad přešlo 109
pracovníků), předpokládané rozhodnutí
o platových třídách, změny v DPH a další.
V této souvislosti se ukazovala jako nalé-
havá potřeba nezvyšovat dále neinvestiční
výdaje.

Výsledkem diskuse, jak v této oblasti
pokračovat, bylo rozhodnutí o užití koefi-
cientu 0,8. V praxi to pak znamenalo, že
správci jednotlivých kapitol museli re-
spektovat požadavek na podstatné snížení
těchto výdajů. K takovému značnému
omezení nás vedla skutečnost, že město
nemůže do budoucna počítat s podstatně
vyššími příjmy než doposud. Mohli jsme

se sice tentokrát spolehnout jen na to, že
do městské pokladny přijde v příštím roce
70 milionů korun za prodej tepelného hos-
podářství, ale to by bylo velmi krátkozra-
ké. Nechtěli jsme jít také cestou zvyšová-
ní příjmů za každou cenu - například roz-

hodnutím o užití vyššího koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti (dovolím si
připomenout, že v Prostějově platí koefici-

ent 1, zatímco v okolních městech je to až
trojnásobek). Z těchto úvah pak vyplynulo
naše rozhodnutí o snižování neinvestič-
ních výdajů.

Po projednání návrhu rozpočtu ve finanč-
ním výboru, v radě a následně na semináři,

jsme mohli v úterý 16. prosince předložit
rozpočet pro rok 2004 městským zastupite-
lům. Na tomto zasedání padly tři návrhy na

navýšení výdajů v celkové výši 3,5 milionu
korun, které byly doporučeny.

Hlasování o rozpočtu se zúčastnilo 32
zastupitelů města Prostějova a pro předlo-
žený návrh rozpočtu, kdy příjmy jsou ve
výši více než 835 milionů korun, neinves-
tiční výdaje více než 606 milionů korun
a investice více než 222 milionů korun, hla-
sovalo všech 32 zastupitelů. Rozpočet byl
tedy schválen jednomyslně. Za zmínku
snad stojí, že investice činí zhruba 27 pro-
cent z celkového rozpočtu, což je podstatný
nárůst a rozpočet byl schválen jako přebyt-
kový rozpočet.

Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se
na tvorbě tohoto rozpočtu podíleli - ať už to
byli správci kapitol, samotný správce rozpo-
čtu, bývalý vedoucí finančního odboru, čle-
nové finančního výboru, radní či zastupitelé.
Věřím, že tento rozpočet zajistí další pokrok
v řešení problémů našeho města a jeho po-
kračující rozvoj.

Vám všem, vážení spoluobčané, přeji
v novém roce všechno dobré.

Místostarosta Miroslav Pišťák:

„Rozpočet byl schválen jako přebytkový. Inves-
tice činí zhruba 27 procent z celkového rozpo-
čtu, což je oproti minulým rokům podstatný ná-
růst. Věřím, že tento rozpočet zajistí další po-
krok v řešení problémů našeho města a jeho
pokračující rozvoj.

Výsledné hodnocení, které CRA Rating Agency, a. s. 
udělila městu Prostějov

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru Kancelář starosty

Zástupci společnosti CRA RATING
Agency, Praha, podle dohody o vypracování
CRA Ratingu města Prostějova oznámili ná-
sledující výsledné hodnocení, které CRA
Rating Agency, a. s. udělila městu Prostějov
dne 15. prosince 2003:

O konečném hodnocení rozhodl ratingový
výbor na základě posouzení minulých a sou-
časných výsledků města a zvážení rizik
ovlivňujících budoucí hospodaření. Hodno-
cení, které jsme udělili městu Prostějov, cha-
rakterizuje město z hlediska mezinárodního

ratingu jako „nadprůměrný subjekt se sku-
tečnostmi, které by v budoucnu mohly ohro-
zit nízkou míru rizika“.

Z hlediska lokálního pak městu byla po-
tvrzena druhá nejvyšší známka, která město
Prostějov řadí mezi skupiny subjektů, které
jsou „velmi kvalitní, s vysokou schopností
splácet své závazky, u nichž existuje pouze
mírné budoucí riziko v delším časovém ho-
rizontu“. Z krátkodobého pohledu pak měs-
to Prostějov opět dosáhlo hodnocení na nej-
vyšší možné úrovni.

Důvody, které nás vedly k udělení tohoto
hodnocení, je stávající hospodářská situace
v regionu, výborné hospodářské výsledky
města v minulosti i současnosti, zdravá

struktura financování provozu a investičních
akcí s minimálním využitím cizích zdrojů
i aktuální výše volných finančních prostřed-
ků. Rovněž jsme posoudili dopad reformy
veřejné správy na příjmovou a výdajovou
stránku rozpočtu města.

Vysoké hodnocení bylo městu potvrzeno
za předpokladu, že do budoucna bude město
vynakládat své prostředky na investiční ak-
ce přispívající k jeho rozvoji a zároveň neo-
hrožující stabilitu jeho hospodaření.

Posoudili jsme minulé i současné hospo-
daření města Prostějova. S ohledem na níz-
kou míru využití cizích zdrojů, ochotu dostát
řádně a včas svým splatným finančním zá-
vazkům a s přihlédnutím k vysoké finanční

rezervě města, potvrzuje CRA Rating Agen-
cy, a. s., městu Prostějov krátkodobý CRA
rating na úrovni czP-1.

Zhodnotili jsme stávající hospodářskou
situaci města, dosavadní trend hospodárné-
ho nakládaní s finančními prostředky, finan-
cování investičních akcí s minimálním vyu-
žitím cizích zdrojů a rovněž jsme posoudili
dopady reformy veřejné správy na příjmo-
vou a výdajovou stránku rozpočtu města. Za
předpokladu pokračování nastaveného smě-
ru hospodaření města a udržení provozních
výsledků minulých let potvrzuje CRA Ra-
ting Agency, a. s., městu Prostějov dlouho-
dobý CRA rating na úrovni A- a dlouhodo-
bý lokální CRA Rating na úrovni czAa+.

Vrahovičtí hasiči dostali novou cisternu za pět milionů

Novou hasičskou cisternu za 5,2 milio-
nu korun, kterou jí mohou závidět i profe-
sionální hasiči, má od konce listopadu
jednotka Sboru dobrovolných hasičů
v Prostějově - Vrahovicích. Na slavnost-
ním předání, které proběhlo u vrahovické
hasičské zbrojnice, ji symbolicky pokřtil
starosta města ing. Jan Tesař. Vedle desí-
tek vrahovických občanů a dobrovolných
hasičů se předání mimo jiné zúčastnil
i místostarosta města Miroslav Pišťák, zá-
stupci rady a zastupitelstva města a Ha-

sičského záchranného sboru Olomoucké-
ho kraje

Jedná se o moderní zásahový automobil
na podvozku MAN vyrobený jednou z tu-
zemských firem. „Na nákup vozu jsme zís-
kali dvoumilionovou státní dotaci. Zbývají-
cí částku doplatilo město,“ uvedl místosta-
rosta Miroslav Pišťák.

„Vyjížděli jsme s vozidlem z roku 1965,
které bylo velmi zastaralé. Novou cisternu
jsme tedy opravdu potřebovali,“ zdůraznil
Miroslav Lezna, zástupce velitele jednotky

Sboru dobrovolných hasičů v Prostějově -
Vrahovicích.

Velitel družstva Miroslav Vantuch po-
děkoval zastupitelům za schválení více než
tří milionů korun na nákup cisterny. Sou-
časně ocenil podporu dobrovolných hasičů
ze strany města a vzájemnou dobrou spolu-
práci.

Do konce loňského roku probíhal zku-
šební provoz nového hasičského vozu.
„Spolu s Hasičským záchranným sborem
Prostějov jsme se 17. prosince loňského ro-

ku zúčastnili cvičení ve Sportcentru Prostě-
jov, při kterém byl simulován požár jedné
z kanceláří, včetně evakuace návštěvníků
Sportcentra. Od 1. ledna 2004 je vozidlo za-
řazeno do plného výjezdu,“ upřesnil Miro-
slav Vantuch.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů ve
Vrahovicích patří spolu s dobrovolnými ha-
siči z Kostelce na Hané, Brodku u Prostějo-
va, Němčic nad Hanou a Protivanova k vy-
braným jednotkám, které profesionální hasi-
či povolávají k větším zásahům. -kdl-

Slavnostní otevření 
pracoviště Institutu
pro místní správu 

Praha
Dne 7. ledna 2004 v 11.00 hodin bude

v Domě služeb ve Vrahovické ulici v Pro-
stějově slavnostně otevřeno detašované pra-
coviště Institutu pro místní správu Praha,
kterého se zúčastní mimo jiné náměstek mi-
nistra vnitra pro reformu veřejné správy
RNDr. Josef Postránecký, ředitelka Institutu
pro místní správu Praha PhDr. Zdenka Pro-
cházková, starosta města Prostějova ing. Jan
Tesař a členové vedení města. -jt-

Internet v kiosku
na náměstí

V informačním kiosku, který je umístěn 
u bočních dveří do radnice a doposud sloužil
pouze pro přístup k informacím na serveru
Města Prostějova (www.mestopv.cz), může-
te přistupovat na několik desítek nejběžněj-
ších českých i světových internetových ser-
verů. Budete tak moci 24 hodin denně zjiš-
ťovat informace nejen z města Prostějova,
ale i telefonní seznamy, jízdní řády, zpravo-
dajské servery, stránky Olomouckého kraje,
ministerstev, rejstříky, zákony, turistické
servery a řadu dalších. Mezi zpřístupněnými
servery jsou i stránky některých prostějov-
ských firem a pokud napíšete na e-mail kve-
toslav.nejezchleba@mestopv.cz, může zde
být zařazena i vaše firma.

Tento projekt má za cíl zpřístupnit inter-
net na náměstí i uživatelům, kteří nemají no-
tebook s wi-fi technologií. Hlavní posláním
kiosku je však přístup k informacím na ser-
veru Města Prostějova, proto budou mít při
jeho použití přednost právě návštěvníci
městských stránek.

Tomáš Blumenstein, předseda komise 
RM pro informační technologie, 
tomas.blumenstein@mestopv.cz


