
Roãník 4 PROSINEC 2004 ZDARMA

MĚSTO  PROSTĚJOV

Radniãní  listy
www.vahal.cz/radnicni www.mestopv.cz

Příprava rozpočtu města 
Prostějova pro rok 2005

Slovo starosty

Upozornění

Důležité sdělení

Při přípravě rozpočtu pro příští rok jsme
vycházeli z těchto základních skutečností: z
dosavadních poznatků a zkušeností s plně-
ním letošního rozpočtu, předpokládaných
příjmů a potřebných neinvestičních výdajů,
finančních možností našeho města, včetně
našich finančních rezerv, a v neposlední řa-
dě z potřeb Prostějova a jeho občanů. Ke
konci listopadu tohoto roku víme, že z nej-

různějších, převážně objektivních příčin ne-
budou vydány značné finanční prostředky
plánované v rozpočtu roku 2004 především
v kapitolách správy majetku města a výstav-
by. Nerealizované stavby, výkupy pozemků
a nerealizovaný nákup akcií společnosti

FORTE znamenají, že předložíme Zastupi-
telstvu města Prostějova 21. prosince tohoto
roku návrh na úpravu stávajícího rozpočtu,
což bude znamenat, pokud zastupitelé tuto
změnu schválí, že převedeme asi 120 milio-
nů korun do fondu rezerv a rozvoje.

A nyní k příštímu roku. Celkové příjmy
očekáváme o něco vyšší než 816 milionů ko-
run. Neinvestiční výdaje plánujeme ve výši

zhruba 631 milionů korun (tady je nutno při-
pomenout, že jsme se rozhodli pro dodržení
koeficientu 1, což znamená, že ani v příštím
roce nechceme jít cestou nějakého většího
navyšování těchto výdajů). Investiční výda-
je plánujeme celkem ve výši 305 milionů ko-

run, přičemž stavební investice, a ty asi bu-
dou naše občany zajímat nejvíce, by měly
přesáhnout 257 milionů korun. Pokud by byl
rozpočet v této podobě schválen, znamenalo
by to, že se stavební investice budou podílet
na celkových výdajích rozpočtu města zhru-
ba 30 procenty, což je výše, kterou jsme ni-
kdy předtím nedosáhli.

Sečteme-li tedy navrhované příjmy a vý-
daje, znamená to, že bude potřeba zapojit do
financování naše rezervy ve výši zhruba 120
milionů korun. Je to relativně vysoká částka,
ale chceme ji užít především na investice do
nových bytů, kanalizace, vozovek, chodní-
ků, sportovišť - tedy na další zlepšování ži-
vota v našem městě. Chci ujistit spoluobča-
ny, že naše městské finance jsou, mohu-li to
tak říci, zdravé a i takový rozdíl mezi příjmy
a výdaji si můžeme dovolit. 

Pfiíjemné proÏití vánoãních 

svátkÛ a mnoho ‰tûstí, zdraví

a úspûchÛ v novém roce 

Vám za mûstsk˘ úfiad pfiejí

Ing. Jan Tesafi, starosta

a místostarostové 

Miroslav Pi‰Èák, 

BoÏena Sekaninová, 

Bc. Alois Maãák 

a Mgr. Vlastimil Uchytil.
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Místostarosta Miroslav Pišťák:
„Pokud by byl rozpočet v této podobě

schválen, znamenalo by to, že se staveb-
ní investice budou podílet na celkových
výdajích rozpočtu města zhruba 30 pro-
centy, což je výše, které jsme nikdy před-
tím nedosáhli.“

Příjmy celkem: 816 273 060 Kč
Neinvestiční výdaje celkem: 630 648 135 Kč
Investiční výdaje celkem: 305 183 000 Kč
- z toho stavební 257 250 000 Kč
Výdaje celkem: 935 831 135 Kč
Saldo příjmů a výdajů:         - 119 558 075 Kč
Financování celkem 
(z fondu rezerv a rozvoje a dalších finančních
fondů města) 119 558 075 Kč

Na 10. prosince
2004 vyhlásilo Za
stupitelstvo města
Prostějova na žádos
Občanského sdruže
ní Držovice referen
dum v této místn
části. Většinová od
pověď na otázku
„Souhlasíte s odděle

ním části Držovice od Prostějova a se vznikem
samostatné obce Držovice?“ určí cestu této
části města pro příští léta, a to nevratně. Ně
kolikrát jsem zdůraznil, že je to nezpochybni
telné právo občanů Držovic. Přesto jsem pře
svědčen, že odtržení neprospěje žádnému.

Jsem si vědom toho, že Držovice zůstaly
poslední z tzv. okrajových částí v podstatné
rekonstrukci infrastruktury. Vím ale také, že
na rok 2005 je připraveno nejméně 15 milio
nů korun z celkových potřebných 60 milionů
na tuto akci. Vím také, že obce s méně než
2 000 obyvateli např. ze zákona kanalizaci mí
nemusejí, a tedy na ni ani nemohou dostat do
taci ze státního rozpočtu či z fondů EU. Kro
mě toho si budou muset hradit náklady na ško
ly, školku, obecní policii dopravní obslužnos
a jiné. A to vše při příjmech 8 až 10 milionů
korun ročně. Proto myslím, že je třeba odpo
věď na danou otázku uvážit.

Tohle a mnoho dalšího jsem chtěl v Držo
vicích říci na veřejném shromáždění občanů
Držovic 30. listopadu 2004. Na můj dopis po
řadatelé - Občanské sdružení Držovice - tele
fonicky odpověděli, že moje přítomnost by
zřejmě nebyla přínosná.. Ing. Jan Tesař

starosta města Prostějova

k Držovicím

SMS anketa města Prostějova pro prosinec 2004
Chcete, aby město Prostějov pokračovalo v SMS anketách?

Svůj názor můžete vyjádřit pomocí mobilního telefonu do 20. prosince 2004. 
Z jednoho mobilního telefonu bude započítáván jen jeden hlas. Zprávu napište ve tvaru:

ANKETA  zvolenou odpověď  případně váš komentář (není nutný)

Možnosti odpovědí:
ano
ne

Například: ANKETA ano

Zprávu můžete napsat velkými i malými písmeny. Je nezbytné, aby za slovem ANKETA
byla mezera, stejně jako za zvolenou odpovědí na otázku. Celá odpověď může obsahovat
maximálně 160 znaků včetně mezer.

Tuto SMS zprávu zašlete na telefonní číslo 775 177 678.

Z došlých SMS zpráv vylosujeme tři účastníky ankety, kteří obdrží publikaci o historii
města Prostějova. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím SMS zpráv.

Ankety se můžete zúčastnit také hlasováním na webových stránkách města www.me-
stopv.cz, zasláním svých odpovědí na adresu: Radniční listy, nám. T. G. Masaryka 12-14,
796 01 Prostějov nebo e-mailem na adresu: informace@mestopv.cz, případně je předat v
informační službě MěÚ v přístavbě radnice. Svůj názor můžete sdělit i v rámci vypsaného
tématu diskusního fóra na webových stránkách města www.mestopv.cz.

Vyhodnocení ankety zveřejníme v příštím čísle Radničních listů.
Přivítáme vaše návrhy na další témata, které můžete zasílat na všechny výše uvedené ad-

resy, resp. předat v informační službě.

Vyhodnocení ankety z minulého čísla: Na otázku Souhlasíte se zjednosměrněním ně-
kterých komunikací v Prostějově? odpovědělo 31 respondentů ano, 44 ne a 9 částečně. Čty-
ři účastníci ankety neodpověděli v daných alternativách odpovědí. Výherci: 420 728 926
544, 420 608 714 713, 420 728 567 697.

Anketa internet: ano 35 %, ne 44 %, částečně 34 %.

Pracovní doba 
na Silvestra

Dne 31. prosince 2004 bude pracovní do-
ba na Městském úřadě v Prostějově do 12
hodin.

O stručnou odpověď na tuto otázku
jsme požádali místostarostu města Pro-
stějova Bc. Aloise Mačáka:

Zastupitelstvo
města Prostějova
dne 9. 11. 2004
j e d n o m y s l n ě
schválilo prodej
pozemků v prů-
myslové zóně
o výměře 13 hek-
tarů německé
společnosti Mu-
bea IT Spring
Wire za účelem

výstavby závodu na výrobu automobilových
součástek. Firma Mubea s. r. o. zaplatí měs-
tu za tyto pozemky zhruba 30 milionů korun.
Výstavba nového závodu má být zahájena
v příštím roce a výroba nejpozději v roce
2006. Stavba nového areálu bude probíhat
v několika etapách. Je reálný předpoklad, že
v konečné fázi společnost Mubea vytvoří až
500 nových pracovních míst.

Firma Mubea působí v Prostějově již od
roku 1998 a má sídlo v areálu bývalých Že-
lezáren Prostějov. Vyrábí zejména pružiny
a stabilizátory pro automobilový průmysl
a v současnosti zaměstnává 270 pracovníků.
Společnost dosud proinvestovala v Prostějo-
vě přes 600 milionů korun.

Se zástupci společnosti jsem o tomto vý-
znamném investičním záměru začal jednat
v únoru tohoto roku a poté následovala tý-
mová práce s kolegou Mgr. Vlastimilem
Uchytilem a některými zaměstnanci měst-
ského úřadu. Jsem moc rád, že mohu konsta-
tovat, že veškerá jednání se zástupci společ-
nosti Mubea byla korektní a seriózní. Spo-
lečnost Mubea má příkladnou firemní
kulturu a uzavřenou kolektivní smlouvu s od-
borovou organizací. V Prostějově společnost
dlouhodobě podporuje různé společenské
projekty, kulturu a sport. Zvláště v dnešní
ekonomicky složité době považuji realizaci
tohoto významného investičního záměru za
velmi přínosnou pro celé Prostějovsko, pře-
devším z hlediska řešení nezaměstnanosti
a zvýšení kupní síly obyvatelstva.

Ptáte se na: prodej pozemků 
v průmyslové zóně společnosti Mubea

Z důvodu plánované rekonstrukce budo
vy ve Školní ulici č. 4 probíhá stěhování ná
sledujících odborů MěÚ v Prostějově:

Odbor sociálních věcí 
- stěhování bude ukončeno 10. prosince
- žádosti o sociální dávky lze do 9. prosince

podávat v přízemí budovy ve Školní ulici č. 4
- po 10. prosinci bude celý odbor dočasně

přemístěn do třetího poschodí budovy na ná
městí Spojenců (bývalý Okresní úřad v Prostě
jově)

Odbor školství a kultury
- je dočasně přemístěn do budovy v ulic

A. Krále 3 (do prostor, kde se dříve vyřizova
ly pasy a občanské průkazy)

Odbor komunálních služeb
- je dočasně přemístěn do přízemí budovy

radnice na náměstí T. G. Masaryka 12 -14 (bý
valá evidence obyvatel)

Lesy města Prostějova
- jsou dočasně přemístěny do budovy Obec

ního živnostenského úřadu v Rejskově ulic
č. 28

VÁNOCE V LIDOVÝCH ŘEMESLECH
- předsálí kina METRO 70

14. 12. 10.00 - 18.00 hodin
15. 12. 9.00 - 14.00 hodin
Návštěvníci si mohou zakoupit užitkovou

keramiku Radoslava Blahy a Milana Vobor-
ského, vizovické pečivo Dany Partykové
a Marie Cetkovské, krosienkované výrobky
Ivany Hedbávné, batiku a malbu na hedvábí
Daniely Koplové, malbu na hedvábí a skle
Jitky Mládkové, přírodní šperky Jitky Oháň-
kové, výrobky z kukuřičného šustí Ziny Ju-
řicové, slaměné vánoční ozdoby Jitky Seka-
ninové, dřevěné hračky Josefa Sýkory, vý-
šivky rišelié Lenky Vybíhalové, parafinové
výrobky Petra Hnáta, drátenické a řezbářské
práce Lubomíra Fuchse, foukané sklo Marie
Sejkorové, vánoční perníky Hany Vybíralo-
vé a proutěné a tkané výrobky z Ústavu soci-
ální péče ve Víceměřicích. Vstupné 10 Kč.

10. - 23. 12. Vánoční lidový jarmark na
náměstí T. G. Masaryka

I letos si mohou Prostějované a návštěvní-
ci města vybrat ve stáncích s tradičním vá-
nočním zbožím dárky pro své blízké.

Pro dárky do kulturního
klubu DUHA 


