
Rozpočet města 
Prostějova pro rok 
2008

Strana 2

Významné stavební 
investice roku 2007

Strana 3

Výherci soutěže „Test 
komunikace“ jsou 
známi

Strana 5

Otevřena první etapa 
bezbariérové trasy

Strana 5

Recenze knihy 
o Národním domě 
od Davida Vávry

Strana 6

Ročník 7 / číslo 22 21. prosince 2007 ZDARMARoãník 6 5/2006 ZDARMA

MĚSTO  PROSTĚJOV

Radniãní  listy
www.mestopv.cz

Šance pro studenty středních škol

Univerzita Tomáše Bati (UTB) ze 
Zlína otevře od září 2008 své detašo-
vané pracoviště v Prostějově. Dohoda 
mezi univerzitou a městem Prostějov 
byla 13. prosince podepsána rektorem 
univerzity Ignácem Hozou a starostou 
Prostějova Janem Tesařem. Zájemci 
budou na škole moci studovat baka-
lářský obor logistika a management 
ve studijním programu Ekonomika 
a management, který patří pod tech-
nologickou fakultu. Škola je připravena 
přijmout vyšší počet studentů výhradně 
denního studia. Jedná se o obrovskou 
šanci pro mnohé absolventy středních 
škol v Prostějově a okolí.

Vysokoškoláci se nastěhují do čás-
ti budovy někdejší základní školy na 
Husově náměstí, jejíž jedno křídlo 
slouží Střední odborné škole podniká-
ní a obchodu. Objekt projde v brzké 
době potřebnou rekonstrukcí, na kte-
rou přispěje stát částkou 7,5 milionu 
korun. „Jsem rád, že se nám podařilo 
tuto sumu získat ze státního rozpočtu,“ 
uvedl v této souvislosti prostějovský 
poslanec Radim Fiala. 

Soužití dvou školských zařízení v jed-
nom objektu vidí město jako vynikající 
možnost využití celého rozlehlého kom-
plexu. „Budova je dostatečně prostor-

ná, aby zde obě školská zařízení mohla 
fungovat současně. Věříme, že nabídka 
vysokoškolského studijního oboru logis-
tika a management bude pro studenty 
jak z Prostějova tak z celého regionu 
lákavá,” uvedl místostarosta Prostějova 
Pavel Drmola.

Myšlenka zřízení pobočky Univerzity 
Tomáše Bati v Prostějově vznikla zhru-
ba před dvěma lety. Podpisem smlouvy 
začíná realizace, která musí proběhnout 
ve velmi krátkém čase. „Nejbližším 
partnerem pracoviště UTB bude vedle 
města také Gymnázium Jiřího Wolkera, 
které je připraveno nabídnout technic-
kou i personální pomoc,“ prozradil pro-
rektor Univerzity Tomáše Bati Lubomír 
Odehnal, který současně poděkoval ředi-
teli Gymnázia Jiřího Wolkera Michalovi 
Šmucrovi za pomoc při jednání o zřízení 
prostějovské pobočky. 

UTB nabízí vzdělání ekonomického, 
humanitního, přírodovědného, tech-
nického a uměleckého směru na pěti 
fakultách. V současné době na ní stu-
duje více než 11 000 posluchačů, což 
ji řadí ke středně velkým univerzitám 
v České republice. Snahou vedení UTB 
je nabízet kvalitní vysokoškolské vzdě-
lání nejen ve Zlíně, ale i v dalších měs-
tech v okolí.

Zlínská univerzita se rozšiřuje 
do ProstějovaMiroslav Pišťák,

místostarosta města

První varianta rozpočtu pro rok 2008 počí-
tala s vyrovnaným, až mírně přebytkovým 
rozpočtem. Postupně jsme upravovali před-
pokládanou výši příjmů a samozřejmě, že 
probíhala velmi důkladná diskuze o rozpoč-
tových výdajích. 

Základním problémem se stejně jako 
v minulých letech ukázala nutnost či spíše 
potřeba určité výše fi nančních prostředků pro 
stavební, ale i tzv. ostatní investice. Zůstat 
u vyrovnaného rozpočtu by znamenalo velmi 
podstatným způsobem snížit objem staveb-
ních investičních akcí a  v podstatě by to moh-
lo znamenat i zbrzdění určitých rozvojových 
prvků. Hledali jsme tedy další fi nanční zdroje, 
uložili jsme správcům jednotlivých rozpočto-
vých kapitol provést inventuru příjmů a výda-
jů k datu 13. 11. 2007 a výsledkem je částka 
44 687 617 Kč, kterou jsme navrhli převést 
do fondu rezerv a rozvoje a tyto fi nanční pro-
středky jsme doporučili využít v návrhu roz-
počtu především na investiční výdaje.

Výsledkem všech úvah,  diskusí a propočtů 
pak byl návrh městského rozpočtu, který má 
o zhruba 40 mil. Kč vyšší výdajovou stránku. 
Je to rozpočet, ve kterém defi cit plně kryje-
me z našich fi nančních rezerv, je to rozpočet 
sestavený rozumně, do značné míry úsporně, 
ale současně je to také rozpočet, který zajišťu-
je další rozvoj našeho města.

Návrh rozpočtu podpořili také zastupitelé 
města Prostějova, kteří jej na svém zasedání 
v úterý 18. prosince jednomyslně schválili. 
Pro hlasovalo všech 34 přítomných členů 
zastupitelstva. Jim i všem svým spolupracov-
níkům byl v této souvislosti chtěl za přípravu 
a schválení rozpočtu na rok 2008 poděkovat. 

Pro rozpočet města na rok 2008 hlasovalo 
všech 34 přítomných zastupitelů

!

Místostarosta Miroslav Pišťák: 

Rozpočet pro rok 2008 je sestavený rozum-

ně, do jisté míry úsporně, ale současně je to 

rozpočet, který zajišťuje další rozvoj našeho 

města.

Rozpočet města na rok 2008 projednali a následně schválili zastupitelé na 
svém zasedání v úterý 18. prosince. Pro hlasovalo všech 34 přítomných 
členů zastupitelstva.  Foto: Y. Pudilová 

Univerzita Tomáše Bati ze Zlína otevře od září 2008 své detašované pra-
coviště v Prostějově. Dohoda mezi univerzitou a městem Prostějov byla 
13. prosince podepsána rektorem univerzity Ignácem Hozou a starostou 
Prostějova Janem Tesařem.  Foto: Bohumil Pácl

V úterý 4. prosince byl zahájen provoz 
na zrekonstruovaném mostě přes říčku 
Hloučelu v Olomoucké ulici. Šlo o pře-
stavbu starého mostního objektu - troj-
pólového klenbového mostu z roku 1870. 
Nový most byl navržen jako jednopólový, 
monolitický, železobetonový. 

Pro realizaci přestavby bylo nutné nej-
dříve vybudovat souběžnou objízdnou 

provizorní komunikaci a provést přeložky 
několika inženýrských sítí. Investorem 
akce byla Správa silnic Olomouckého 
kraje, dodavatelem fi rma MODOS s. r. o. 
Olomouc. Náklady na přestavbu mostu 
přesáhly 24 milionů korun. 

„Na přestavbě se fi nančně podílelo 
i město Prostějov, které formou smlou-
vy o sdružení přispělo k uvedené částce 

sumou bezmála jeden a půl milionů korun 
na realizaci cyklistické stezky,“ uvedl sta-
rosta Prostějova Jan Tesař. 

Z důvodů klimatických a povětrnost-
ních nebude stavba v letošním roce plně 
dokončena. V roce 2008 budou ještě 
provedeny práce za více než 1,5 milionů 
korun představující opravu vozovky před 
a za mostem a dlažby koryta toku.  (jg)

Most v Olomoucké ulici je v provozu

Nákladem 500 kusů vydala prostějov-
ská radnice nástěnné kalendáře na rok 
2008 s fotografi emi ze 
života města. 

„V roce 2006 jsme 
vyhlásili grant tématicky 
zaměřený na zachycení 
života v Prostějově ve 
fotografi ích. Fotografové 
Jan Pospíšil starší a Jan 
Pospíšil mladší tehdy 
pořídili přes šest stovek 
více či méně tradičních 
i neopakovatelných sním-
ků města. Říkali jsme 
si, že některé z nich by 
rozhodně zasloužily širší 
popularizaci a domníváme 
se, že právě forma nástěn-
ného kalendáře je ideální,“ vysvětlil vznik 

kalendáře místostarosta Pavel Drmola. 
   Kalendář je za 240 korun v prodeji v infor-

mačním středisku měst-
ského úřadu na náměstí T. 
G. Masaryka. Fotografi e 
Jana Pospíšila zachycující 
život ve městě v průbě-
hu uplynulého roku jsou 
k vidění i na výstavě v ki-
ně Metro, která potrvá až 
do 15. ledna 2008. 

„Jedná se o cel-
kem 15 zajímavých 
snímků o rozměru 
60 x 80 cm, které v kalen-
dáři nenajdete. Tyto foto-
grafi e následně vyzdobí 
interiér prostějovské rad-
nice,“ doplnil Drmola. 

 (jg, pud)

Kalendář na rok 2008 Silvestrovský 
ohňostroj 

Prostějované mohou přivítat vstup do 
nového roku silvestrovským ohňostrojem 
na náměstí T. G. Masaryka.  

23.59 hodin - odpočítávání poslední 
minuty roku 2007.

24.00 hodin - státní hymna.
00.05 - 00.20 - OHŇOSTROJ.

Provoz 
v Národním domě

Pondělí 24. 12. 2007 – otevřeno od 9 do 
14 hodin.

Od 25. do 31. 12. - ZAVŘENO.
Úterý 1. 1.  2008 -  otevřeno od 11 

do 19 hodin. Můžete přijít na novoroční 
oběd, rezervace na telefonních číslech 
582 329 611 nebo 603 760 872.

Vážení spoluobčané!

Za celé vedení města Prostějova Vám přeji 
příjemné prožití svátečních dní 

a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 Ing. Jan Tesař, starosta města


