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K rozpočtu města Prostějova pro rok 2005 Slovo starosty

Výborné hodnocení

hospodaření města

První návrh rozpočtu města Prostějova
pro rok 2005 počítal s mírně přebytkovým
rozpočtem. Po řadě diskusí, kdy jsme zva-

žovali naše reálné možnosti a brali v úvahu
i střednědobý rozpočtový výhled pro roky
2005 - 2007, jsme předložili zastupitelstvu

našeho města rozpočtový návrh, který počí-
tal s deficitem zhruba 120 milionů korun.

Proč došlo k takovému posunu? Odpověď

může být relativně jednoduchá - máme na
to. Ale takto jednoduše to nejde odbýt. Exi-
stovaly nejméně dva přesvědčivé důvody,

proč rozhodnout o takovém navýšení výda-
jů.

Za prvé - z nejrůznějších, převážně ob-
jektivních důvodů, jsme neproinvestovali
poměrně vysokou částku (například jsme
nemohli v průběhu roku 2004 zahájit rekon-
strukci objektu Školní 4 a nestali jsme se
majiteli akcií společnosti FORTE). Za dru-
hé, a to byl ten nejdůležitější důvod - vy-
rovnaný rozpočet pro rok 2005 by znamenal
podstatné omezení jak nové výstavby, tak
i rekonstrukcí technické infrastruktury, ko-
munikací, sportovišť, bytové výstavby atd.

Nakonec tedy zastupitelé schválili rozpo-
čet, kde jsou výdaje o takřka 104 miliony
korun vyšší než příjmy. Tady je na místě
zdůraznit jednu velmi důležitou věc - ano,
máme deficitní rozpočet, ale tento deficit je
v plné výši kryt našimi finančními rezerva-
mi. A neméně důležitou skutečností je to, že
navíc vydané peníze budou směřovány pře-
devším do investiční výstavby.
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Místostarosta Miroslav Pišťák:

„Ano, máme deficitní rozpočet, 

ale tento deficit je v plné výši kryt našimi 

finančními rezervami. Vydané peníze 

budou navíc směřovány především 

do investiční výstavby.“

Zastupitelé města
Prostějova na svém
prosincovém zasedá-
ní rozdělili ze schvá-
lené veřejné finanční
podpory pro rok 2005
ve výši zhruba 18 mi-
lionů korun tyto část-
ky: 3 miliony Kč HK
Jestřábi Prostějov,

stejnou částku BK Prostějov, 650 tisíc  Kč DTJ
Prostějov, 150 tisíc Kč ČSOP, základní orga-
nizaci Hloučela, 200 tisíc K - centru, po 400 ti-
sících korunách OS Lipka a mateřskému cent-
ru a 64 800 Kč OS Sanco. Pro úplnost uvádím
částky, které v roce 2003 a 2004 obdrželi nej-
větší příjemci veřejné finanční podpory z roz-
počtu města věnované na sportovní aktivity:

Rok 2003: basket 400 tisíc korun (TJ OP),
hokej 3 750 000 Kč (HC Prostějov).

Rok 2004: basket 4 500 000 korun (BK Pro-
stějov), hokej 5 850 000 Kč (HC a HK Prostě-
jov).

Těmito údaji uvádím na pravou míru zavá-
dějící informace z některých médií, že největ-
ším příjemcem veřejné finanční podpory na
poli sportu je basketbal.

k veřejné finanční
podpoře věnované

sportovním aktivitám

Upozornění

Důležité sdělení

Finanční odbor Městského úřadu v Pro-
stějově sděluje všem občanům, že od 1. led-
na 2005 nabývá účinnosti obecně závazná
vyhláška č. 14/2004, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 13/2003 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, v platném zně-
ní.

Pro rok 2005 činí místní poplatek za ko-
munální odpad 420 Kč a je splatný jednorá-
zově k 30. 6. 2005.

Osvobození od poplatku

Změna se týká i osvobození od poplatku.
V roce 2005 nebude tento poplatek platit
každé třetí a další dítě. Osvobození se po-
skytne poprvé v kalendářním roce narození
dítěte a naposled v kalendářním roce, v němž
dítě dovrší 16 let věku. Podmínkou pro osvo-
bození od poplatku je, že zákonný zástupce
dítěte vyplní čestné prohlášení, které doručí
na finanční odbor MěÚ v Prostějově nejpo-
zději v den splatnosti poplatku. V čestném
prohlášení zákonný zástupce uvede, že po-
platek nebyl hrazen formou sociálních dá-
vek, že děti nejsou umístněny v ústavech so-
ciální péče nebo v náhradní rodině a zákon-
ný zástupce ani nezletilý poplatník nejsou
evidováni jako dlužníci města Prostějova.
Příslušný tiskopis obdrží zájemci na finanč-
ním odboru MěÚ v Prostějově. K dispozici
je také na internetových stránkách města
Prostějova. 

Bc. Radim Carda
vedoucí finančního odboru

Město Prostějov oznamuje, že od 1. ledna
2005 dochází v souvislosti se změnou pe-
něžního ústavu k následujícím změnám čísel
účtů:

- příjmový účet pro běžné typy plateb 19-
1505517309/0800 (místo dosavadního 19-
428701/0100),

- příjmový účet pro platby za komunální
odpad 30015-1505517309/0800 (místo do-
savadního 19-823701/0100),

- výdajový účet 27-1505517309/0800
(místo dosavadního 428701/0100).

U plateb za komunální odpad se čísla va-
riabilních symbolů nemění. Poštovní pou-
kázky se stávajícím příjmovým číslem účtu
19-428701/0100 jsou platné i v příštím roce
a jakmile budou k dispozici nové, postupně
se vymění.

V případě dotazů na čísla účtů volejte
582 329 185.

Za komunální odpad

zaplatíte 420 Kč

Změna účtů

města Prostějova

Udělení CRA Ratingu

Osvědčení 
pro Městský úřad

Prostějov
Dne 8. prosince 2004 na Národní konfe-

renci kvality ve veřejné správě, která se ko-
nala za mezinárodní účasti v Ostravě, pře-
vzali tajemník Městského úřadu v Prostějo-
vě Ing. Lubomír Baláš a manager kvality
MěÚ Bc. Ing. Antonie Orálková z rukou ná-
městka ministra vnitra České republiky
RNDr. Josefa Postráneckého „Osvědčení
pro Městský úřad Prostějov“. Konstatuje se
v něm, že Městský úřad Prostějov v roce
2004 úspěšně ukončil pilotní projekt zlepšo-
vání kvality práce organizací veřejné správy
pomocí modelu sebehodnocení CAF (Com-
mon Assessment Framework).

Vážený pane starosto,
dle dohody o vypracování CRA Ratingu měs-

ta Prostějova si vám dovoluji oznámit výsledné
hodnocení, které CRA Rating Agency, a. s., udě-
lila městu Prostějov dne 18. listopadu 2004.

Důvody, které nás vedly k tomu, abychom
městu Prostějov udělili výborné hodnocení, se
týkají zejména pozitivních výsledků hospodaře-
ní města v minulých letech, zdravé struktury fi-
nancování provozu a hospodárného využívání
finančních prostředků.

Oceňujeme také dosavadní konzervativní pří-
stup města k využívání úvěrových zdrojů. Dle
názoru CRA by ani případné přijetí úvěru na re-
alizaci připravovaného projektu „Odpočinkové-
ho centra“, popřípadě jiné náročnější akce, za
předpokladu udržení dosavadního pozitivního
trendu hospodaření a provozních přebytků, kte-
ré by kryly alespoň výši roční dluhové služby,
neohrozilo finanční stabilitu města.

Městem realizované a plánované investiční
akce rozhodujícím způsobem podporují efektiv-
ní rozvoj města. Ocenili jsme především investi-
ce do zkvalitňování dopravní a technické infra-
struktury, přípravy ploch pro rozvoj průmyslu,
bytové výstavby, školských a sportovních zaří-
zení.

CRA Rating

Posoudili jsme minulé a současné hospodaře-
ní města Prostějova a jeho dostatečnou krátko-
dobou výši volných finančních zdrojů. Vzhle-
dem k dosavadnímu minimálnímu využívání ci-
zích prostředků a ochotě města dostát řádně
a včas všem svým splatným finančním závaz-
kům, potvrzuje CRA Rating Agency, 
a. s., městu Prostějov krátkodobý CRA Rating na
úrovni czP-1.

Zhodnotili jsme hospodářské výsledky, které
dosáhlo město Prostějov v minulosti, a zároveň
současnou situaci včetně investiční aktivity měs-
ta. Ocenili jsme investování města Prostějova do
zkvalitňování dopravní a technické infrastruktu-
ry, přípravy ploch pro rozvoj průmyslu, bytové
výstavby, školských a sportovních zařízení.

S ohledem na značné provozní přebytky mi-
nulých let, dosavadní konzervativní přístup měs-
ta k využívání úvěrových prostředků a za před-
pokladu, že v takovém trendu hospodaření bude
město pokračovat i nadále, potvrzuje CRA Ra-
ting Agency, a. s., městu Prostějov dlouhodobý
CRA Rating na úrovni A- a dlouhodobý lokální
CRA Rating na úrovni czAa+.

Ing. Petr Vinš, Ph.D.,
výkonný ředitel CRA Rating Agency, a. s.

Prvním občánkem Prostějova by mohla být
Terezka Medříková, která přišla na svět 1. ledna
ve 03.05 hodin. Holčička s porodní váhou 2 850
gramů měřila 49 centimetrů. Původně se měla

narodit později. „První termín jsem měla až 22.
ledna,“ upřesnila její maminka Petra Medříko-
vá. „Malá zřejmě chtěla být populární,“ vysvět-
lila předčasný příchod svého potomka na svět.

S vyhlášením prvního občánka však městský
úřad počká až do konce února. Chce mít jistotu,
že se první občánek města nenarodil ještě dříve
v jiné porodnici. -kdl-

Prvním občánkem Prostějova je zřejmě Terezka

Prvním občánkem Prostějova by mohla být Terezka Medříková, která se narodila 1. ledna ve tři hodiny a pět minut po
půlnoci. Foto: -kdl-

SMS anketa města Prostějova pro leden 2005
Omlouváme se občanům města Prostějova, ale z důvodu technické poruchy zařízení 

na zpracování SMS anket nebude vyhlášena anketa pro leden 2005.
Děkujeme za pochopení.

Vyhodnocení ankety pro prosinec 2004:
Na otázku Chcete, aby město Prostějov pokračovalo v SMS anketách? odpovědělo celkem osm respondentů ano. Proti nebyl nikdo.

Výherci:   420 728 926 544
420 776 772 650
420 776 203 737


