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Ptáte se na:Rozhovor

O stručnou odpověď na tuto otázku
jsme požádali místostarostu Bc.  Aloise
Mačáka, který je mimo jiné odpovědný
za odbor dopravy:

„Rada města Pro-
stějova projednala
dne 19. října 2005
problematiku  měst-
ské hromadné dopra-
vy, včetně úhrady
prokazatelné ztráty
vyplývající z naříze-
ní vlády č. 493/2004

Sb., pro dopravce a. s.  FTL a doporučila
zastupitelstvu schválit částku 17,5 milio-
nů  korun. Nechceme totiž jít cestou
zdražování ceny jízdného, tak jak  to dě-
lají jiná města nebo obce. V Olomouc-
kém kraji tak bude  Prostějov zřejmě je-
diným městem, které v roce 2006 jízdné
nezdraží. 

V současné době je stanovena cena
jízdného ve výši 6 korun, která  je jedna
z nejnižších v České republice. Dlouho-
době dobré  hospodaření města nám
umožňuje, abychom takto postupovali
a významně podporovali i jiné důležité
oblasti lidského života, jako  například
kulturu a sport. Osobně považuji měst-
skou hromadnou  dopravu za jednu z nej-
základnějších služeb pro naše občany,
kterou  by město mělo za přijatelnou ce-
nu co nejkvalitněji zajišťovat.

Dovolím si využít i této příležitosti
a poděkovat všem občanů,  kteří se na mě
obrátili se svými podněty, návrhy a při-
pomínkami.  Přiznám se, že jsem tak
značné množství podnětů nečekal.  Ob-
jektivně však není možné vyhovět všem. 

Městskou hromadnou dopravu zajišťu-
je pro město Prostějov firma FTL -
FIRST TRANSPORT LINES a. s. Nyní
je na základě požadavků města  provozo-
váno 17 linek, které zajišťuje 22 autobu-
sů, z toho šest  Ekobusů, na které přispě-
lo i město Prostějov. Kvalitně a ekolo-
gicky fungující městskou hromadnou
dopravou chceme být šetrní  k životnímu
prostředí a do určité míry tak i řešit slo-
žitou  dopravní situaci ve městě. Naší
snahou je postupně docílit  maximální
spokojenosti občanů s touto dopravou, na
kterou město  Prostějov tento rok poskyt-
lo částku zhruba 14 milionů korun.“

Nejen Prostějované, ale i obyvatelé ob-
cí z prostějovského regionu již nebudou
muset při  vyřizování svých záležitostí
obíhat celý Prostějov,  v jehož různých
částech doposud sídlily odbory  městského
úřadu. Ty budou do konce listopadu  sou-
středěny na třech místech v centru města
vzdálených od sebe pár stovek metrů. Roz-
sáhlé  stěhování úředníků umožnila rekon-
strukce budovy ve  Školní ulici, která byla
1. listopadu slavnostně uvedena  do provo-
zu. Město její přestavba na kanceláře pro
úředníky a pro činnost kulturního klubu
DUHA  přišla na necelých 60 milionů ko-
run. 

„Šlo nám o to, aby lidé při vyřizování
svých  záležitostí zbytečně neztráceli čas
obíháním města,“ objasnil záměr rekon-
strukce starosta ing. Jan  Tesař. Zároveň tím
plníme další bod z programového  prohlá-
šení rady města, který se týká zlepšování
činnosti městského úřadu. 

Budova ve Školní ulici je ve vlastnictví

Prostějova od konce roku 2003, kdy byla
s ohledem  na reformu veřejné správy pře-
vedena ze státu na  město. Jeho úředníci v ní
zajišťují zejména výkon  přenesené státní
správy. „Budova tak slouží  nejen obyvate-
lům města, ale i všech obcí, které  patří do

správního obvodu Prostějova,“ podotkl  ta-
jemník městského úřadu ing. Lubomír Ba-
láš. Ti v ní najdou odbory výstavby, so-
ciálních věcí,  životního prostředí a obec-
ní živnostenský úřad.  Své sídlo zde mají
také kulturní klub DUHA,  Informační
středisko prevence a Lesy města  Prostě-
jova. „Tělesně handicapovaní a starší lidé
mohou využít plošinu před hlavním vcho-
dem a bezbariérové výtahy, z nichž jeden
je vyveze i do prostor kulturního klubu,“
připomněl místostarosta  Miroslav Pišťák. 

Městský úřad v Prostějově má 246 za-
městnanců.  Necelá stovka z nich sídlí v bu-
dově radnice. Další  asi tři desítky pojal je-
jí zrekonstruovaný dvorní  trakt. Další zhru-
ba stovka úředníků bude umístěna
v budově ve Školní ulici, kam se vrátil i kul-
turní  klub DUHA. Jedinou výjimkou tak
prozatím zůstane  odbor dopravy, který zů-
stane v současných  prostorách ve Vraho-
vické ulici, a městská policie,  která má své
sídlo v Havlíčkově ulici. Y. Kadlecová

Ceny jízdného
v MHD pro 
rok 2006

Úředníci radnice se stěhují do centra města 
Slavnostní otevření zrekonstruované budovy ve Školní ulici 

Pásku při slavnostním otevření pře-
střihli starosta ing. Jan Tesař a tajem-
ník MěÚ ing. Lubomír Baláš Foto kdl

Stěhování odboru sociálních věcí 
do budovy ve Školní ulici č. 4

Stěhování jednoho z největších odborů Městského úřadu
Prostějov -  odboru sociálních věcí - do budovy ve Školní uli-
ci č. 4 nadále  pokračuje. Provoz dávkového oddělení péče o
nezaměstnané a péče o  rodinu a dítě zde bude v plném roz-
sahu zahájen od 7. listopadu.  Oddělení sociálně právní
ochrany bude v plném provozu od 11.  listopadu a odděle-
ní péče o staré a postižené občany od 10.  listopadu. 

Provoz odboru není přerušen, po dobu stěhování je pouze
dočasně  omezen. 

Harmonogram dokončení přesunu odboru sociálních
věcí do prostor ve  Školní ulici:

3. 11. - dávkové oddělení péče o nezaměstnané a péče o ro-
dinu  a dítě (3. část) - v tento den bude omezený provoz ve
Školní 4

4. 11. - dávkové oddělení péče o nezaměstnané a péče o ro-
dinu  a dítě (4. část)- v tento den bude omezený provoz ve
Školní 4

7. 11. - oddělení péče o staré a postižené občany (1. část)
9. 11. - oddělení péče o staré a postižené občany (2. část)
10. 11. - oddělení sociálně právní ochrany

Stěhování odboru životního 
prostředí do budovy 
ve Školní ulici č. 4

Provoz odboru životního prostředí prostějovského Měst-
ského úřadu  bude od 14. do 18. listopadu omezen z důvodu
stěhování do budovy  ve Školní ulici. Pro vyřizování zále-
žitostí občanů bude k dispozici pouze podatelna na náměstí
T. G. Masaryka 12-14. Úřední  dny 14. a 16. listopadu bu-
dou zrušeny. Telefonické spojení na  odbor však zůstane
v provozu. 

Od 21. listopadu dojde k plnému obnovení chodu odbo-
ru životního  prostředí v ulici Školní 4. 

Pracoviště v Milíčově ulici 1 (v budově bývalého okresní-
ho úřadu)  bude zrušeno. 

Stěhování odboru školství a kultury 

do dvorního traktu radnice 

na náměstí T. G. Masaryka 

Dne 23. listopadu se stěhuje oddělení samosprávy z bu-
dovy v ulici  A. Krále 3 do budovy na náměstí T. G. Masary-
ka 12 (dvorní trakt),  Základní informace, které jinak vyřizu-
je oddělení samosprávy,  získají občané na oddělení státní
správy v objektu v ulici A.  Krále 3. 

Dne 24. listopadu se stěhuje oddělení státní správy z bu-
dovy v ulici A. Krále 3 do budovy na náměstí T. G. Masary-
ka 12 (dvorní  trakt). Základní informace, které jinak vyřizu-
je oddělení státní  správy, poskytnou pracovníci oddělení sa-
mosprávy a vedoucí odboru  v budově na náměstí 
T. G. Masaryka 12. 

Vážení občané,
s ohledem na množství převáděné agendy a složitost všech

okolností souvisejících s rozsáhlým stěhováním do Školní ulice
vás žádáme o shovívavost a vstřícnost při vyskytnutí se  případ-
ných problémů. Pokud v době stěhování při vyřizování  svých zá-
ležitostí narazíte na jakýkoliv problém, obraťte se na  vedoucího
příslušného odboru nebo na pracovníky informační  služby v pří-
stavbě radnice (telefonní čísla: ústředna městského  úřadu -
582 329 111, informační služba - 582 329 722 - 3).  Děkujeme za
pochopení. Ing. Lubomír Baláš, tajemník MěÚ v Prostějově 

Slavnostním večerem, který po hudební
stránce doprovodil  prostějovský The Origi-
nal Eintopf Jazz Band, byl ve čtvrtek 27.  říj-
na obnoven provoz ve zrekonstruovaném ki-
ně Metro 70. Diváky ve  zcela zaplněném sá-
le celým večerem provedl moderátor a herec
Roman Štolpa. Obecenstvu se představil iPe-
tr Vachler, režisér černé komedie  DOBLBA,
jehož prostějovskou premiérou bylo
promítání v kině Metro obnoveno.  Ten po zá-
věrečných titulcích bavil spolu s filmovým
i skutečným otcem hlavního hrdiny filmu
Vlastimilem Duškem publikum veselými his-
torkami z natáčení. Diváci tak měli možnost
se mimo jiné dozvědět, že filmové úmrtí
u dopravní stopky není,  jak by se na první po-
hled mohlo zdát, výplodem fantazie scénáris-
ty,  ale má zcela reálný základ. 

Na milovníky filmového plátna však čeka-
la i celá řada dalších  překvapení. Tím hlav-

ním byly zcela nové sedačky, které poskytují
daleko vyšší komfort, a díky větším rozestu-
pům mezi jednotlivými  řadami vyhovují
i vyšším divákům. Kvalitní obklady stěn
a stropů  zajistily lepší akustiku a nová je
i opona a koberce. Ve foyeru  přibylo nové so-
ciální zařízení pro tělesně handicapové divá-
ky.  „Těm slouží i plošina před hlavním vcho-
dem a bezbariérový výtah do  kinosálu, kam
se poprvé mohli bez problémů dostat,“ kon-
statovala místostarostka Božena Sekaninová. 

„Letošní rozsáhlá rekonstrukce, jejíž sou-
částí byla i obnova  vzduchotechniky a kana-
lizace, přišla město na zhruba 12 milionů  ko-
run,“ uvedl místostarosta Miroslav Pišťák.
„Oprava kina však  byla zahájena již loni, kdy
byla provedena úprava  statiky a kompletní
rekonstrukce elektroinstalace. Tyto práce
přišly město na dalších zhruba pět milionů,“
doplnil  místostarosta Pišťák. (kdl)

Při otevření Metra zářili nejen filmoví tvůrci, ale i nové sedačky 

Prostor pro vozíčkáře ocenila místo-
starostka Božena Sekaninová i han-
dicapovaní diváci. Foto Yvona  Kadlecová 

Symbolické přestřižení pásky, při kterém starostovi ing. Janu Tesařovi asisto-
vali místostarosta Miroslav Pišťák a herec a moderátor Roman Štolpa, bylo sou-
částí slavnostního večera u příležitosti otevření kina. Foto  Yvona Kadlecová 

Pane místostarosto, na radnici probíhá
intenzivní příprava návrhu  městského
rozpočtu pro příští rok. Jak získáváte pod-
klady  například pro stanovení výše příj-
mů do pokladny města?

Jednou z nejdůleži-
tějších podmínek pro
přípravu rozpočtu je
zcela  určitě znalost vý-
še příjmů pro daný roz-
počtový rok. To, když
hovoříme o plánova-
ných příjmech, zname-
ná, že víceméně vychá-

zíme z možností získání finančních zdrojů
především na základě  kvalifikovaných od-
hadů. Ty hovoří o tom, že předpokládané pří-
jmy,  uváděné v první verzi návrhu rozpočtu,
se mohou pohybovat ve výši  870 až 875 mi-
lionů Kč. Pro celý rozpočet, tedy i tu část, kte-
rá  bude asi nejvíce zajímat jak městské za-
stupitele, tak i další  občany našeho města, te-
dy pro určení objemu stavebních investic,  je
velmi důležité, jak se vyvíjí daňová výtěžnost.
Zde chci jen  připomenout, že skoro všechny
daně v České republice vybírá stát  a obce zís-
kávají určitý podíl na vybraných daních. Za
devět měsíců  tohoto roku dosáhlo inkaso da-
ní celkem 342 milionů Kč, přičemž  rozpo-
čtovaná částka pro rok 2005 činí 431 milionů
Kč. Znamená to  tedy, že s dosavadním vývo-
jem daňové výtěžnosti můžeme být  spokoje-
ni, ale chci zdůraznit, že zde je na místě urči-
tá opatrnost,  takže užiji slova o relativní spo-
kojenosti. Všechno je totiž  podmíněno tím,
zda bude pokračovat i nadále dobrá situace ve
výběru daní. Věřme, že ano. Vycházejíce
z dosavadního vývoje a především ze stano-
vených predikcí, tedy předpovědí daňových
výnosů,  používáme při stanovení příslušných
objemů rozpočtu 2006 index 1,06, což zna-
mená určité navýšení těchto příjmů.

Slyšíme od vás, kolik peněz pravděpo-
dobně získáte prostřednictvím  státu, ale
jak je to s vlastními příjmy města?

Dalším zdrojem pro případné navýšení pří-
jmů je možnost zvýšení  daně z nemovitostí,
což je vlastně jediná daň, o které rozhoduje
město. Chci zdůraznit, že ani já, ani žádný
z členů městské rady  nenavrhuje zvýšení té-
to daně, která už několik let zůstává v pů-
vodní výši. Pokládáme tuto skutečnost za jed-
nu z reálných  možností podpory prostějov-
ských podnikatelů. A nebudeme, jak už
určitě víte, navyšovat například ani poplatky
za komunální odpad. (Více k poplatkům 

za komunální odpad na straně 5)

s místostarostou 
Miroslavem Pišťákem
o přípravě rozpočtu 


