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Město Prostějov hospodařilo
v roce 2003 dobře

Miroslav Pišťák,
místostarosta města Prostějova

Dne 20. dubna 2004 bude jednat Zastupi-
telstvo města Prostějova. V programu toho-
to jednání bude řada důležitých bodů - mimo
jiné projednání závěrečného účtu města za

rok 2003, rozhodování o další veřejné fi-
nanční podpoře, některé majetkové záleži-
tosti, rozpočtová opatření a další.

Chtěl bych připomenout jen to nejdůleži-
tější, tedy zprávu o rozpočtovém hospodaře-
ní našeho města. Radním, finančnímu výbo-
ru a posléze městským zastupitelům, kteří
budou posuzovat tyto výsledky, je předložen
obsáhlý písemný materiál, který vypovídá

o tom, jak jsme si v průběhu loňského roku
vedli a jak jsme hospodařili s veřejnými pro
středky.

Jestliže můžeme být spokojeni napří
klad s tím, že závěrečný účet města kon
statuje přebytek více než 20 milionů korun

a do fondu rezerv a rozvoje mohou bý
převedeny více než čtyři miliony korun
pak to vůbec neznamená, že jsme spokoje
ni se vším a že není co zlepšovat. Při dis
kusi o našem hospodaření zejména v radě
města budou radní hodnotit i plnění svého
programového prohlášení a v nejbližší do
bě předloží toto hodnocení občanům měs
ta Prostějova.

Místostarosta Miroslav Pišťák:

„Závěrečný účet města konstatuje přebytek

více než 20 milionů korun. Do fondu rezerv

a rozvoje tak mohou být převedeny více než

čtyři miliony.“

Na aktuální téma: Integrovaný 
dopravní systém Olomouckého kraje 

- II. etapa realizace na území 
Prostějovska

O stručnou odpo-
věď na tuto otázku
jsme požádali mí-
stostarostu Bc. Aloi-
se Mačáka, který je
mimo jiné odpověd-
ný za odbor dopra-
vy:

„Problematikou
integrovaného do-
pravního systému

Olomouckého kraje (zkráceně IDSOK) -
realizací II. etapy na území Prostějovska -
se zabývala Rada města Prostějova na
svém zasedání dne 16. března 2004. Ke
stávajícím pěti linkám příměstské autobu-
sové dopravy obsluhujícím Plumlovsko
a městskou hromadnou dopravu v Prostě-
jově přibude od května 2004 dalších šest li-
nek příměstské autobusové dopravy ve
směru do Přerova, Olomouce, Lutína a dá-
le ve směru na Ptení, Brodek u Konice
a Protivanov. Integrace se bude prozatím
týkat dopravců FTL, a. s. a Connex Mora-
va, a. s.

V Olomouckém kraji je realizátorem in-
tegrovaného dopravního systému Krajský
úřad Olomouckého kraje a tento systém již
funguje v jeho různých částech. Město Pro-

stějov zavedení integrovaného dopravního
systému podporuje. Příkladem je plné za
pojení městské hromadné dopravy v tomto
systému. Další kroky budou postupně ná
sledovat. Jedná se zejména o užší propoje
ní MHD a příměstských autobusových li
nek zajištěním návazností mezi těmito lin
kami a využívání příměstských linek jako
linek MHD.

Integrovaný dopravní systém je v pod
statě zapojení různých druhů dopravců
a doprav, jako například železniční dopra
vy, příměstské autobusové dopravy nebo
městské autobusové dopravy, do jednoho
systému. Cílem je především zatraktivni
veřejnou hromadnou dopravu natolik, aby
ji ve zvýšené míře začali využívat indivi
duální motoristé. Je to jedna z možností
jak pomoci řešit složitou dopravní situac
ve městě. Pro úplnost dodávám, že na kry
tí ztrát v městské hromadné dopravě je pro
letošní rok vyčleněno z rozpočtu města
přes 12 milionů korun.

Bližší informace k realizaci integrova
ného dopravního systému a problemati
ce městské hromadné dopravy, která je
pro město jednou z priorit, vám poskyt
ne odbor dopravy Městského úřadu
v Prostějově.

Upozornění 
pro vozíčkáře

Po dobu rekonstrukce dvorního traktu
radnice bude plošina pro vozíčkáře přístup-
ná jen z Knihařské ulice. Toto opatření bude
pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Podle zákona č. 453/2003 Sb., kterým se
mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál-
ní podpoře, ve znění pozdějších předpisů a
některé další zákony, přechází odbor státní
sociální podpory Městského úřadu v Prostě-
jově od 1. dubna 2004 pod Úřad práce v Pro-
stějově. Umístění pracovišť státní sociální
podpory zůstává beze změny - Lutinovova 1,
Prostějov, Konice a Němčice nad Hanou

Odbor státní 
sociální podpory

přešel pod 
úřad práce

SMS anketa města Prostějova na duben 2004
Chcete, aby na náměstí T. G. Masaryka probíhaly častěji kulturní programy?

Svůj názor můžete vyjádřit pomocí mobilního telefonu do 20. dubna 2004. Zprávu napište ve tvaru: 
NAMESTI zvolenou odpověď případně váš komentář (není nutný)

Možnosti odpovědí: ano
ne
příležitostně

Příklad odpovědi: NAMESTI ano

Zprávu můžete napsat velkými i malými písmeny. 
Je nezbytné, aby za slovem NAMESTI byla mezera stejně jako za zvolenou odpovědí na otázku v případě komentáře. 

Celá odpověď může obsahovat maximálně 160 znaků včetně mezer.
SMS zprávu zašlete na telefonní číslo 775 177 678. Z jednoho mobilního telefonu bude započítáván pouze jeden hlas.

Z došlých SMS zpráv vylosujeme tři účastníky ankety, kteří obdrží výpravnou publikaci o historii města Prostějova. 
Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím SMS zpráv.

Ankety se můžete zúčastnit také zasláním odpovědi na adresu: 
Radniční listy, náměstí T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov. Své názory můžete zaslat 

i e-mailem na adresu: informace@mestopv.cz nebo je předat v informační službě MěÚ v přístavbě radnice.
Vyhodnocení ankety zveřejníme v příštím čísle Radničních listů.

Přivítáme také vaše návrhy na další témata, které můžete zasílat na všechny výše uvedené adresy nebo předávat v informační službě.

Žádáme občany Prostějova, kteří mají
zájem o Radniční listy a současně mají na
svých poštovních schránkách upozorně-
ní, že si nepřejí doručování reklamních
letáků, aby na schránky viditelně umístili
upozornění „Radniční listy doručovat“.
Podle dohody s vedením České pošty jim
budou do schránek vhazovány pouze
Radniční listy, nikoliv reklamní letáky.

Veškeré připomínky k doručování
Radniční listů sdělte pracovníkům spo-
lečnosti Studio PN, s. r. o., telefon: 582
338 133, e-mail: zlom@studiopn.proste-
jov.cz nebo v informační službě Městské-
ho úřadu Prostějov v přístavbě radnice,
telefon 582 329 722, e-mail: informa-
ce@mestopv.cz.

RNDr. Jaroslava Tatarkovičová,
vedoucí odboru kanceláře starosty

Distribuce
Radničních

listů

Především dětem je určena výtvarná sou-
těž s názvem Jak vidím radnici, kterou k le-
tošnímu 90. výročí dostavění budovy radnice
vyhlásilo město Prostějov společně se Zá-
kladní uměleckou školou Vladimíra Ambro-
se. „Většina dětí vnímá radnici jako místo,
kde se konají svatby,“ uvedla vedoucí odbo-
ru kanceláře starosty RNDr. Jaroslava Tatar-
kovičová. „Toto překvapivé zjištění vyply-
nulo z malého průzkumu na téma radnice
uspořádaného v několika prostějovských zá-
kladních školách. Proto jsme chtěli děti mo-
tivovat k tomu, aby se zamysleli nad tím,
k čemu budova radnice slouží a co se v ní
odehrává,“ dodala RNDr. Tatarkovičová.

Soutěže se však mohou zúčastnit všichni
bez ohledu na věk. Nejlepší práce budou za-
čátkem června vystaveny v prostorách měst-
ského divadla u příležitosti slavnostního
programu k 90. výročí dokončení prostějov-
ské radnice. Vedení města navíc zvažuje
možnost vydat z oceněných děl kalendář pro
rok 2005. Bližší informace o podmínkách
soutěže získáte na straně 6. -kdl-

Výtvarná soutěž
na téma radnice

Prostějov navštívila 
velvyslankyně Lotyšské republiky

Prostějov se stane centrem pro obchodní
vztahy mezi Českou republikou a Lotyš-
skem. K obnovení kontaktů přispěje lotyš-
ská VEF BANKA, jejíž zastoupení zde bylo
v úterý 30. března slavnostně otevřeno. U té-
to příležitosti navštívila naše město velvy-
slankyně Lotyšské republiky její excelence
Yveta Šulca. Jejího přijetí u starosty města
ing. Jana Tesaře se zúčastnili i členové ve-
dení města a zástupci významných prostě-
jovských podniků a společností.

„Chceme vytvořit takové podmínky, kte-
ré by podnikatelům umožnili bezpečně ob-
chodovat s Ruskem, Běloruskem a Ukraji-
nou,“ uvedl prezident VEF BANKY Dmit-
riy Smolyakov. „Rozhodovali jsme se mezi
Prostějovem, Olomoucí a Brnem. Prostějov
je důležitým průmyslovým městem s kon-
takty na východní trhy. Upřednostnili jsme
jej i díky podpoře vedení města,“ dodal
Dmitriy Smolyakov.

„Za posledních deset let jsme ztratili cenné
kontakty a nyní se je snažíme obnovit. Máme
zájem na tom, aby se vzájemné vztahy dále
rozvíjeli, a to nejen na hospodářské a obchod-
ní úrovni,“ uvedla velvyslankyně Lotyšské re-
publiky její excelence Yveta Šulca, která mi-
mo jiné informovala o plánované misi zástup-
ců českých firem do Lotyšska, která by se
měla uskutečnit v říjnu letošního roku. Podle
příslibu velvyslankyně budou čtyři místa v mi-
si nabídnuta prostějovským podnikatelům.
Vedení města pozvala velvyslankyně na zaha-
jovací zápas mistroství světa v ledním hokeji
mezi Českou republikou a Lotyšskem.

„Zastoupení Lotyšska touto bankou při-
spěje ke zviditelnění Prostějova v rámci
České republiky. Do našeho města se budou
sjíždět podnikatelé, kteří mají zájem obcho-
dovat na východních trzích a budou chtít vy-
užít služby této banky,“ dodal na závěr mí-
stostarosta Mgr. Vlastimil Uchytil. -kdl-

Velvyslankyně Lotyšska Yveta Šulca se u příležitosti návštěvy radnice
podepsala do pamětní knihy města Prostějova. Foto: -kdl-

Představitelé města uctili památku 
starosty a mecenáše Karla Vojáčka

Představitelé města i prostějovská veřej-
nost si ve čtvrtek 25. března připomněli po-
ložením květin k pomníku Karla Vojáčka na
městském hřbitově 105. výročí úmrtí staro-
sty, vlastence, politika, mecenáše a lékární-
ka Karla Vojáčka.

„Karel Vojáček se trvale zapsal do histo-
rie našeho města nejen jako český starosta,
pod jehož šestiletým vedením město zazna-
menalo výrazný pokrok a rozmach, ale také
jako velký mecenáš,“ uvedl starosta ing. Jan
Tesař.

O životě a odkazu Karla Vojáčka si mů-
žete přečíst na straně 6. Text a foto: -kdl-


