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Jedinečná nabídka
na trhu s úvěry!!!
■
■
■

úvěr HORIZONT
0 % akontace již od 100 000 Kč
bez zástavy nem. až do 300 000 Kč
- úrok 5,4 %

■
■

úvěr PREMIUM
bez prokázání příjmů, bez ručitele,
bez poplatku
■ rychlé vyřízení - úrok 5,8 %
Tel.: 582 348 923, mobil 605 530 189
Hlaváčkovo nám. 3, Prostějov

Specialista na bydlení

CESTOVNÍ AGENTURA
Nabízí:

Ing. Tomáš Blumenstein
předseda komise pro informační technologie
Rady města Prostějova

Začátkem března byly spuštěny nové
internetové stránky města které prošly
hned několika zásadními změnami.
Hlavním problémem starých internetových stránek bylo, že byly publikovány
v prostém html. Pracovníci jednotlivých
odborů městského úřadu tedy nemohli informace publikovat přímo, ale pouze prostřednictvím technika. Množství publikovatelných informací tak bylo omezené
a celý proces byl relativně zdlouhavý a složitý.

Naší snahou však je, aby se informace
dostávaly k občanům co možná nejrychleji. Proto komise pro informační technologie zhruba před rokem navrhla vytvořit
nové internetové stránky města. V současné době na internetu publikují přímo vedoucí odborů, kteří odpovídají za obsah
a aktuálnost informací.
Nové internetové stránky umožňují vyhledávání informací podle zadaných slov
a zadávání anket. Jejich součástí je nově
i přehled aktualit a novinek a kalendář akcí. Veškeré informace jsou členěny do osmi celků. Najdete zde například zápisy
z jednání rady a zasedání zastupitelstva,
e-mailové adresy na zastupitele, složení

komisí a výborů Rady města Prostějova,
formuláře veškerých žádostí a postup při
jejich vyplňování, informace pro podnikatele, turisty i krizové sitauce, historii města a jeho památky, stránky městské policie
a podobně. Nový systém vkládání informací umožní jejich množství nadále rozšiřovat. Naším cílem je, aby na internetových stránkách města našli jeho občané
i návštěvníci co možná největší množství
aktuálních informací o městě i o dění na
radnici.
V současné době navíc připravujeme instalaci tzv. webkamery, která bude snímat
dění na náměstí T. G. Masaryka, a umístění on-line teploměru na budově radnice.

- pobyty v tuzemsku i zahraniãí

- poznávací zájezdy

- relaxaãní pobyty

- pobyty pro handicapované

- cykloturistika, pû‰í turistika

- vodácké zájezdy, rafting

- golf v zahraniãí

- rybolov v norsk˘ch fjordech

- námoﬁní jachty
- ‰kolní zájezdy v tuzemsku
i zahraniãí

Zastupujeme poji‰tûné cestovní kanceláﬁe.
Nav‰tivte na‰i kanceláﬁ vybavenou také dûtsk˘m koutkem.
Vyhla‰ujeme soutûÏ o nejhezãí chobotniãku

13. dubna

Termíny a místa umístění van:
29. března Žešov - hospoda, obchod, Domamyslice - kaplička
30. března Domamyslice - samoobsluha, ul. 5. května, Čechovice kaplička
31. března Čechovice - pošta, Luční, Krasice - Na Brachlavě
11. dubna
Krasice - Západní, Moravská (za obchodem) Držovice Fibichova (u cihelny)
12. dubna
Držovice - Jaroslava Haška, Pod školou, Vrahovice-Čechůvky - točna
15. dubna
Vrahovice - Trpínky, K. Světlé, Jano Köhlera
16. dubna
Vrahovice - u sídl. Svornosti, Vícovská, Drozdovice u trafiky
17. dubna
Česká - Máchova, Riegerova, Kosířská - Na Vyhlídce
18. dubna
Bezručovo náměstí, sídl. Hloučela - Slavíčka,
A. Špály
19. dubna
sídl. Hloučela - C. Boudy, J. Zrzavého, Kpt. O. Jaroše

20. dubna
21. dubna

14. dubna
15. dubna
16. dubna
19. dubna

22. dubna
23. dubna
24. dubna
27. dubna
28. dubna
29. dubna

Fanderlíkova (FTL), Sídl. svobody (stará benzina),
okruh
Šmeralova (proti teplárně a dále k rybníku),
B. Němcové
Waitova - dr. Horáka, Mozartova, Dobrovského - Tylova
Dobrovského - parkoviště za obchodem, Libušinka, Jezdecká
Šárka - Spitznerova, Dolní - parkoviště u věžáků, Husovo nám. u školy
Trávnická střed, Švabinského, Svatoplukova střed
náměstí Spojenců, Arbesovo nám., sídliště E. Beneše (za
obchodem)
sídliště E. Beneše - Květná, Sportovní, Rejskova, nám.
T. G. Masaryka - Prior
Žižkovo náměstí, nám. E. Husserla, Vodní - Mlýnská
Nerudova - domov důchodců, Fanderlíkova - školka,
Joštovo náměstí
Havlíčkova č. 43, Volfova - Příční, Za velodromem
Svadůvky - Tichá, J. Suka, M. Alše - P. Jilemnického
Čechovická u ZD

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat v Technických
službách Prostějov, telefon 582 302 753 - pan Dvořák, a na MěÚ Prostějov,
odbor komunálních služeb, pí Kovaříková v úřední dny pondělí a středu do
17 hod., nebo na telefonu 582 329 559.

Kategorie: dûti do 6 let, dûti 6-10 let. Odmûna pro vítûze.
Najdete nás:
Prostûjov, Podûbradovo nám. 2 (budova JM energetiky)
Tel.: 582 413 867, e-mail: mima.ca@volny.cz
Otevﬁeno: pondûlí - pátek 9.00-17.00 hod., sobota 9.00-12.00 hod.

Obchodní manažer ČMHB, a.s.,
Milan Ponča Vám nabízí
kompletní zpracování žádostí o hypoteční úvěry
Na co lze hypoteční úvěr použít:
■

koupě bytu do osobního vlastnictví

■

koupě rodinného domu

■

výstavba a rekonstrukce nemovitosti

Město Prostějov zastoupené komisí Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
vyhlašuje pro rok 2004 granty na projekty
zaměřené na problematiku zdraví a udržitelného rozvoje, přispívající k realizaci cílů
schválených zastupitelstvem města a radou města a k celostátně propagovaným akcím jako
je Den Země, Den bez tabáku, Den bez aut, Dny zdraví atd.

Typy hypotečních úvěrů:
■ Hypoteční

Návrhy projektů se žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory
přijímá odbor kancelář starosty do 30. 4. 2004.

úvěr

do výše 85% hodnoty nemovitosti
úvěr

do výše 100% hodnoty nemovitosti
■ Hypoteční

úvěr „PROGRES“

určeno pro žadatele do 36 let s nízkými počátečními splátkami
■ Hypoteční

úvěr s kapitálovým životním pojištěním

možnost využití kombinace hypotečního úvěru s kapitálovým životním pojištěním

Současně Vám nabízíme:
■

Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Prostějova je k dispozici na internetových
stránkách města www.mestopv.cz, zájemci si ji mohou také vyzvednout v informačním středisku.

úvěr

do výše 70% hodnoty nemovitosti
■ Hypoteční
■ Hypoteční

Podmínky:
- finanční příspěvky jsou poskytovány na projekty malého typu ve výši od 1000 Kč do 3 000 Kč
- žádost se předkládá na formuláři pro veřejnou finanční podporu a musí být řádně vyplněná
- poskytnuté finanční prostředky mohou být použity pouze na účel uvedený v žádosti
- poskytnutí příspěvku podléhá schválení Radou města Prostějova
- na přidělení grantu není právní nárok

mimu,

nakreslenou dûtmi na‰ich zákazníkÛ pﬁímo v na‰í agentuﬁe.

Harmonogram jarního úklidu v ulicích města
Jarní úklid byl v Prostějově zahájen 29. března. Počínaje tímto
dnem budou v ulicích rozmísťovány velkoobjemové vany, které na místě zůstanou vždy od 15 hodin do naplnění, nejdéle však do 17 hodin.
Naplňování každé vany odpadem bude sledovat a kontrolovat pracovník Technických služeb Prostějov, neboť vany jsou určeny pouze pro
domovní a zahradní odpad. Není možné do nich odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a průmyslový nebo živnostenský odpad. Do van není povoleno dávat ani
větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

mima

Základní informace o možnosti odpočtu úroků z úvěru od základu daně.

■ Získání úvěru společně s dalšími osobami, které nemusejí být v příbuzenském stavu.
■ Uhrazení

poplatku za zpracování úvěru pouze v případě schválení úvěru bankou.

■

Zprostředkování pojištění nemovitostí a osob.

■

Pomoc s obstaráním potřebných podkladů.

Provozní doba zákaznické kanceláře:
Kostelecká 10, 796 01 Prostějov

Kancelář projektu Zdravé město a místní Agenda 21 - I. patro budovy radnice, dveře č. 29,
ing. Petra Vysloužilová, koordinátorka projektu, telefon: 582 329 128,
e-mail: petra.vyslouzilova@mestopv.cz

Po-Čt 8.00-12.00, 13.00-17.00 hod.
Pá

8.00-12.00, 13.00-16.00 hod.

Tel.: 582 344 349, 606 207 495

