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Na aktuální téma

Důležité upozornění

O stručnou odpověď na tuto otázku
jsme požádali místostarostu  města Pro-
stějova Bc. Aloise Mačáka, který je sou-
časně předsedou dozorčí  rady Domovní
správy Prostějov, s. r. o.

Město Prostějov má v současnosti ve
vlastnictví zhruba 1 700 bytů.  Kontrolní čin-
nost je zaměřena na prověřování a řešení pří-
padů  neoprávněně obsazených bytů, neuží-

vání bytů , hrubé porušování  dobrých mra-
vů v domě a provádění směn bytů. Za těmito
účely bylo  provedeno v letošním roce 149
kontrol v domech a bytech v majetku  měs-
ta, které jsou ve správě Domovní správy Pro-
stějov, s. r. o. 

Bylo prověřováno a řešeno 15 stížností
a tři petice. Stížnosti  byly vyřizovány ve sta-
novené lhůtě do 30 dnů. Některé stížnosti
byly řešeny za součinnosti městské policie
a policie ČR.

Namátkové kontroly v bytech pronajíma-
ných městem jsou prováděny  pravidelně
a zpravidla na základě připomínek nebo stíž-
ností  obyvatel domů či potřeb města a Do-
movní správy Prostějov, s. r. o.  Komplexní
prověrky probíhají zpravidla dvakrát do ro-
ka podle plánu  práce se zaměřením přede-

vším na plnění dříve stanovených opatření,
platnost nájemních smluv, dodržování do-
brých mravů v domě nebo  přesnou eviden-
ci osob apod.

Na základě takto prováděných kontrol
a zjištění skutečného stavu  bylo podáno
u Okresního soudu v Prostějově přes 40
soudních žalob.  Na dlužníky nájemného by-
lo podáno 49 žalob - platebních rozkazů  pro
neplacení nájemného. 

V letošním roce byla také zahájena kon-
trola všech nájemníků  bydlících v měst-
ských bytech, a to v souvislosti s vlastnic-
tvím  nemovitostí nebo družstevních bytů.
Touto kontrolou chceme zamezit  případné-
mu pronajímání městských bytů takříkajíc
načerno. Někteří  nájemníci mohou vlastnit
družstevní byty nebo domy, které  pronají-
mají, a sami bydlí v městských bytech. Pra-
vidla pro  přidělování městských bytů v ma-
jetku města Prostějova to  neumožňují. Z to-
hoto důvodu kontrolujeme i katastr
nemovitostí.

Kontroly, které provádíme, jsou v souladu
s právními předpisy a budou probíhat i na-
dále. Chceme jimi zejména v maximální mí-
ře  zamezit možným spekulacím s městský-
mi byty.

Prostějovští radní schválili projekt na
pokrytí  Prostějova vysokorychlostním in-
ternetem. Město jej chce realizovat v pří-
padě  získání dotace z ministerstva infor-

matiky. Ta by  umožnila nabídnout většině
Prostějovanů bezplatné  připojení k inter-
netu. 

„Dotaci vypsalo ministerstvo informati-
ky. To má na  podobné projekty na příští
rok k dispozici 200  milionů korun, které
pocházejí z prodeje státního  podílu v Te-
lecomu,“ objasnil místostarosta Mgr.

Vlastimil Uchytil, který je spoluautorem
a předkladatelem návrhu. 

Podle Českého statistického úřadu
(ČSÚ) téměř 40  procent majitelů počítačů

bez připojení na internet  jako důvod jeho
nevyužívání uvádí příliš vysoké  poplatky.
„Předpokládáme, že pořizovací náklady na
pokrytí města vysokorychlostním interne-
tem  nepřesáhnou 14 milionů korun,“
upřesnil Mgr. Uchytil s tím, že dotace by
mohla obsáhnout až 70 procent  výdajů.
Prostějovu bude při jejím získání  konku-

rovat mimo jiné Praha, která na obdobný
projekt  žádá sto milionů. 

Projekt prostějovské radnice je založen
na kombinaci  bezdrátového a kabelového
připojení, které pokryje  nejhustěji osídle-
né oblasti města, včetně některých  jeho
okrajových částí. Do domů na největších
prostějovských sídlištích by internet měl
být zaveden  pomocí kabelů. Podle Mgr.
Uchytila lze celkově  připojit přes 7 300
domácností. Investice uživatelů  by měly
být minimální. Zájemci na sídlišti zaplatí
za  přípojku zhruba 1 400 korun. Obyvate-
lé z ostatních  částí města budou potřebo-
vat WiFi zařízení, jehož  cena by neměla
přesáhnout tři tisíce korun. Signál  by sta-
hovali z více než čtyř desítek WiFi antén,
kterými by byly pokryty oblasti mimo síd-
liště. 

Podle odhadů ČSÚ má přístup k vysoko-
rychlostnímu  internetu zhruba 2 405 Pro-
stějovanů. Po realizaci  tohoto projektu by
se jejich počet mohl zvýšit až na  25 tisíc. 

Y. Kadlecová 

Mgr. Jana Gáborová, 
tisková mluvčí MěÚ Prostějov 

Městský úřad v Prostějově získal na dru-
hé národní konferenci  konané ve dnech 5. až
7. prosince v Plzni ocenění za jakost  posky-
tovaných služeb v rámci veřejné správy. Ta-
jemník úřadu ing.  Lubomír Baláš převzal
cenu „Organizace zvyšující kvalitu veřejné
služby“ z rukou ministra vnitra Františka
Bublana. Komise  Ministerstva vnitra České
republiky takto ocenila snahu o zvýšení
komplexní úrovně Městského úřadu v Pro-
stějově, tedy jak úrovně  poskytovaných slu-
žeb ve vztahu k občanům, tak i úrovně pra-
covních  podmínek pro zaměstnance. 

Předpokladem účasti v soutěži bylo uplat-
nění některého z nástrojů zvyšování kvality
činnosti (např. CAF, ISO, metody  Balanced

Scorecard, benchmarking apod.) a dosažení
určitých  výsledků v této oblasti. Městský
úřad v Prostějově již druhý rok  aplikuje pro-
jekt CAF (Common Assessment Frame-
work) - tedy metodu  jednotného hodnotící-
ho rámce, v rámci kterého probíhá každo-
roční hodnocení předpokladových
a výsledkových kritérií, která souhrnně  po-
stihují činnost úřadu. Smyslem zapojení do
tohoto projektu je  snaha úřadu o systema-
tické zlepšování řízení kvality poskytova-
ných  služeb.

Letošní rezortní ceny Ministerstva vnitra
ČR za kvalitu byly  uděleny ve třech katego-
riích:

1) Cena „Organizace zvyšující kvalitu ve-
řejné služby“ -  tu získalo celkem 15 úřadů,

mezi nimi i Městský úřad v Prostějově.
2) Cena „Organizace dobré veřejné služ-

by“, kterou získalo  9 úřadů, v rámci Olo-
mouckého kraje například úřad v Hranicích.

3) „Cena za inovaci v územní veřejné
správě“ byla  přiznána celkem 8 úřadům.

Hlavním iniciátorem a organizátorem
soutěže, která byla vyhlášena  v červnu 2005
k podpoře zvyšování kvality a efektivnosti
služeb  poskytovaných organizacemi územ-
ní veřejné správy, bylo  Ministerstvo vnitra
České republiky. Do soutěže se mohly při-
hlásit  úřady obcí a krajů, správní úřady, or-
ganizace veřejného sektoru,  např. nestátní
neziskové organizace, příspěvkové organi-
zace a další organizace poskytující veřejné
služby.

Kontroly v městských bytech

Město usiluje o získání dotace na pokrytí města

vysokorychlostním internetem 

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 
Kontroly, které provádíme, jsou v soula-

du s právními předpisy a budou probíhat
i nadále. Chceme jimi zejména v maximál-
ní míře  zamezit možným spekulacím
s městskými byty. 

Místostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil: 

„Bezplatný internet by lidem usnadnil

hledání  zaměstnání, sebevzdělávání, pla-

tební styk s úřady i  získávání informací

z nejrůznějších oblastí života.“ 

Ministr vnitra ocenil úroveň služeb 
poskytovaných Městským úřadem Prostějov 

Tajemník Městského úřadu v Prostějově ing. Lubomír Baláš převzal  cenu „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“
z rukou  ministra vnitra Františka Bublana. Foto: archiv MěÚ 

Společnost .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o.
upozorňuje, že svoz  komunálního a tříděné-
ho odpadu v období letošních vánočních
svátků  bude probíhat následovně: 

19 - 23. prosince - pravidelný svoz ko-
munálního i tříděného odpadu  s cílem vy-

prázdnit před vánočními svátky odpadové
a sběrové nádoby  v celém městě.

26 - 30. prosince - svoz komunálního od-
padu podle harmonogramu a svoz tříděného
odpadu dle potřeb města.

Svoz komunálního odpadu 

o vánočních svátcích

Monumentální Betlém s celkem 15 figurami v nadživotní velikosti,  které vytvo-
řili slovenští řezbáři, dotváří i letos vánoční  atmosféru v centru města. Tu jako
již tradičně navozuje i jarmark  na náměstí T. G. Masaryka, který potrvá až do
23. prosince a jehož  program doplní o předvánočním víkendu 17. a 18. prosin-
ce hudební  produkce dechových kapel Vřesovanka a Věrovanka. K vytvoření té
pravé vánoční atmosféry letos přispělo také rozšíření vánoční  výzdoby ze stře-
du města na celý vnitřní městský okruh. Foto:  Yvona Kadlecová 

Vánoční jarmark potrvá 

až do pátku 23. prosince

Nabízíme:
- odvoz sypk˘ch materiálÛ 

(písek, kámen, uhlí, koks, kaly)
- odvoz suti
- demolice
- zakládání staveb
- zemní a v˘kopové práce
- inÏen˘rské sítû
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