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Důležité upozornění

Zajímavá novinka

Miroslav Pišťák, 
místostarosta města Prostějova 

Příprava městského rozpočtu je vždy spo-
jena s diskusemi o  dosavadním vývoji hos-
podaření města, o potřebách dalšího  rozvo-
je, o předpokládaných příjmech a vydáních 
a celé řadě  dalších otázek. Nacházet odpo-
vědi na tyto otázky není omezeno  jen na do-
bu dvou až tří měsíců před samotným pro-
jednáváním,  vyhodnocování finanční situa-

ce města a jeho potřeb probíhá v podstatě
celý rok. Základním vodítkem při této práci
je  střednědobý rozpočtový výhled a první
návrh rozpočtu je  sestavován jako vyrovna-
ný či mírně přebytkový. Součástí první  ver-
ze návrhu rozpočtu jsou i požadavky na na-
výšení  neinvestičních výdajů jednotlivých
rozpočtových kapitol nad  radou stanove-
ným indexem 1. V případě tohoto rozpočtu
se jedná  o zhruba třicetimiliónový objem fi-
nančních prostředků. 

Dalším přípravným krokem je stanovení
návrhu výdajů na  investice. Tyto výdaje
pak rozdělujeme na tzv. „ostatní“ (to  jsou
především investice strojní a výkupy po-
zemků pro městské  investiční akce) a sta-
vební.

A na závěr všechno spočítáme (předpo-
kládané příjmy mínus  navrhované neinves-
tiční výdaje minus výdaje na ony „ostatní“
investice) a zjistíme, že při setrvání na vy-

rovnaném rozpočtu  nám na stavební inves-
tice, které především zajišťují další  rozvoj
našeho města, vychází částka kolem 80 mi-
lionů korun, což  zcela pochopitelně nemů-
že stačit. A pak přichází diskuze o  zapojení
stálých peněžních fondů a dalších finanč-
ních rezerv  města a konečným výsledkem
je návrh rozpočtu města Prostějova  pro rok
2006, který byl předložen městským zastu-
pitelům pro  projednávání na semináři k roz-
počtu v následující podobě: 

Rozpočet města na rok 2006
dostává konečnou podobu 

Místostarosta Miroslav Pišťák:

„Pro příští rok je na investiční výdaje navr-

žena částka 253  milionů korun.“ 

III. verze návrhu rozpočtu pro příští rok 

Příjmy celkem: 853 000 000 Kč
Neinvestiční výdaje celkem: 731 000 000 Kč
Investiční výdaje celkem: 253 000 000 Kč
Výdaje celkem: 984 000 000 Kč
Saldo příjmů a výdajů: -131 000 000 Kč

Znamená to tedy, že výdaje, pokud Zastupitelstvo města  Prostějova bude s touto po-
dobou rozpočtu souhlasit, budou v roce 2006 vyšší než příjmy o zhruba 130-135 mil. Kč.
Co je v této souvislosti na místě třeba velmi zdůraznit, je fakt, že  tento rozdíl bude plně
kryt z našich rezerv.

Vánoční jarmark
na náměstí 

potrvá od 12. do
23. prosince

Prostějovský kulturní klub DUHA uspo-
řádá i letos v adventním  čase celou řadu kul-
turních akcí. K těm stěžejním bude patřit  jar-
mark na náměstí T. G. Masaryka, který potr-
vá od 12. do 23.  prosince. Pracovníci

kulturního klubu oslovili především  prodej-
ce keramiky, dekorativních výrobků a další-
ho zboží s vánoční tematikou. Chybět nebu-
de ani občerstvení. O  předvánočním víken-
du 17. a 18. prosince doplní program
vánočního jarmarku hudební produkce de-
chových kapel Vřesovanka  a Věrovanka. 

Ve dnech 13. a 14. prosince se pak v pro-
storách kulturního  klubu DUHA ve Školní
ulici č. 4 uskuteční tradiční jarmark s výrob-
ky mistrů lidových řemesel - takzvané Vá-
noce v lidových  řemeslech. (jg) 

Zřízení osadních

výborů přináší

první výsledky
Zřízení osadních výborů v okrajových

částech města Prostějova  přináší první vý-
sledky. Osadní výbor z Vrahovic velmi po-
zitivně  zhodnotil průběh sběru nebezpečné-
ho a objemného domovního  odpadu, který
město zajistilo prostřednictvím společnosti
.A.S.A. TS Prostějov začátkem října. Obča-
né Vrahovic  byli spokojeni také se vstříc-
ností a ochotou zaměstnanců, kteří  odpad
nakládali. 

Osadní výbor dále shromáždil podněty
občanů k dalším podobným  akcím. Lidé by
v budoucnu při svozu odpadu uvítali napří-
klad  rozšíření počtu stanovišť o některou
z ulic v okolí  vrahovického koupaliště a bu-
dov Oděvního průmyslu. Osadní výbor  se
současně hodlá více podílet na zveřejnění in-
formací o  termínu svozu tak, aby na něj sta-
čili zareagovat všichni  obyvatelé, kteří se
potřebují zbavit objemného a nebezpečného
odpadu. (jg) 

Město Prostějov rozšiřuje informační šká-
lu svých webových  stránek. Kulturní a spor-
tovní organizace nebo občanská sdružení
působící na území města Prostějova mají ny-
ní možnost získat  přístupová práva k někte-
rým částem městského webu. Jedná se 
o Kalendář akcí, kam si budou moci orga-
nizace samy vkládat akce  pořádané pro ve-
řejnost.

Vyzýváme proto organizace a sdružení,

které mají zájem o  přístupové heslo k inter-
netovým stránkám města Prostějova, aby
kontaktovaly pro detailní informace pracov-
níky oddělení AIS:

ing. Stanislava Havlíčka, 
telefon: 582 329 766,

e-mail:  stanislav.havlicek@mestopv.cz
nebo ing. Květoslava Nejezchlebu, 

telefon: 582 329 765, 
e-mail:  kvetoslav.nejezchleba@mestopv.cz

První adventní neděli přivítal střed
města již ve vánočním  hávu. Hlavnímu
prostějovskému náměstí kraluje ozdobe-
ný vánoční  strom, který i letos obstaraly
Lesy města Prostějova. Necelých  patnáct
metrů vysoký a zhruba 80 let starý smrk
ztepilý je z Ptenského polesí. Na náměstí,
kde stojí od pátku  18. listopadu, byl do-
pravený na nákladním voze, zavěšený v
popruzích asi metr a půl nad podlahou pří-
věsu, aby se zabránilo  polámání jeho vět-
ví. Jeho vztyčení a upevnění na náměstí
před  radnicí nadšeně sledovaly zejména
děti. Vánoční výzdobu na  náměstí a v při-
lehlých ulicích s nimi však společně obdi-

vují i  jejich rodiče. „Chtěli jsme vyzdobit
i místa, která nejsou v samotném centru
města, a přispět tak k vytvoření opravdu
slavnostní vánoční  atmosféry. Proto jsme
letos vánoční výzdobu rozšířili i na celý
vnitřní městský okruh,“ uvedl starosta
města Jan Tesař s tím,  že ke světelným
vločkám, girlandám a hvězdám přibylo 69
nových  ozdob, mezi nimi například zvon-
ky nebo komety.

Vánoční atmosféru v centru města dotvo-
ří od pátku 2. prosince i  monumentální Bet-
lém s celkem 15 figurami v nadživotní ve-
likosti,  které vytvořili slovenští řezbáři.  

(kdl) Foto Yvona Kadlecová

Ve dnech 2. - 6. prosince dojde ke
stěhování oddělení registru  evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestov-
ních dokladů z dvorního traktu prostě-
jovské radnice do budovy ve Školní uli-
ci  č. 4. V těchto dnech budou proto zce-

la uzavřeny přepážky  evidence obyva-
tel, občanských průkazů a cestovních
dokladů. 

Provoz bude obnoven ve středu 
7. prosince ve zrekonstruovaném  objek-
tu ve Školní ulici č. 4 v Prostějově. (jg) 

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová, 
vedoucí odboru kancelář starosty 

Město Prostějov chce zmapovat, jak pro-
bíhá distribuce  Radničních listů do jednotli-
vých domácností. V této souvislosti  proto
žádáme občany, aby poskytli Městskému
úřadu Prostějov  následující informace: 

1) Chodí vám Radniční listy minimálně 
2 x měsíčně (od října  noviny vycházejí jako
čtrnáctideník)?

2) S jakým časovým odstupem od vydání
se do vaší domácnosti  noviny dostanou (v li-
stopadu 2005 vyšly noviny ve dnech 2.  16.
a 30. listopadu)?

3) Chodí Radniční listy do schránek nebo
je distributor dává  pouze do vchodů na pod-
lahu?

4) Chodí společně s novinami (vložené do
novin) nějaké  reklamní letáky?

Odpovědi posílejte e-mailem na adresu :
informace@mestopv.cz  nebo

zlom@studiopn.prostejov.cz.
Pracovníky informačního střediska pro-

stějovské radnice můžete  kontaktovat i tele-
fonicky na číslech 582 329 722, 582 329 723
nebo přijít do informačního střediska osob-
ně. 

Stěhování oddělení registru 
evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů

Prostějov krášlí patnáct
metrů vysoký vánoční strom

a více ozdob než  loni 

Dostáváte pravidelně Radniční listy? 

Množství informací, které město Pro-
stějov publikuje na svých  webových
stránkách, se stále zvyšuje. Proto při-
pravujeme zavedení vodorovného menu
v horní liště, ve kterém najdete  položky
Samospráva, Městský úřad, Pro podni-
katele, O městě,  Turistické služby, Bez-
pečnost a zdraví, Školství, kultura
a sport a Odkazy. Po najetí na menu se
rozvinou položky, které  jsou pod pří-
slušným tématem. Toto nové menu by
mělo přispět k rychlejšímu nalezení po-
žadovaných informací, přičemž stávají-
cí  levý sloupec bude zachován. 

Pokud vás napadá, jak dále zlepšit
městské www stránky anebo  se vám
stalo, že jste na nich nenalezli informa-
ce, které jste  potřebovali, určitě nám
své náměty napište.

Ing. Tomáš Blumenstein,
zastupitel a předseda komise 

pro informační technologie
tomas.blumenstein@mestopv.cz

Vodorovné menu přispěje k rychlejšímu
nalezení informací na  městském webu 

Na akce můžete zvát prostřednictvím

webového kalendáře 


