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Hospodaření města za loňský rok 
skončilo relativně příznivým výsledkem

Miroslav Pišťák,
místostarosta Prostějova 

Dne 24. dubna bude zastupitelům před-
ložena zpráva o rozpočtovém hospodaření 
města Prostějova  a jím řízených organiza-
cí – závěrečný účet města za rok 2006.

Jen pro připomenutí – rozpočet pro rok 
2006 byl přijat v následující podobě: pří-
jmy ve výši 852 746 260 Kč, výdaje ve 
výši 983 706 090 Kč. Znamenalo to tedy, 

že saldo příjmů a výdajů, tedy rozdíl mezi 
nimi, byl plánován ve výši 130 958 830 
Kč.

V průběhu roku 2006 byly jak příjmy, 
tak i výdaje postupně prostřednictvím 
rozpočtových opatření upraveny takto: 
příjmy na 927 197 340 Kč, výdaje na 

1 162 141 590 Kč, což znamenalo, že 
záporné saldo (tedy rozdíl mezi příjmy  
a výdaji) činilo 234 944 250 Kč. 

A jaký je tedy konečný výsledek? Roz-

počtové hospodaření města Prostějova 
skončilo relativně příznivým výsledkem, 
kdy příjmy byly naplněny na 101,09% 
(což je o 10 mil. Kč více – konkrétně 
937 329 670 Kč), výdaje (především 
investiční) dosáhly výše 1 064 456 720 
Kč (byly tedy plněny na 91,59 % - což 
znamená, že byly čerpány jen do výše 
1 064 456 720 Kč). A když tedy ved-
le sebe postavíme příjmy a výdaje, pak 
konstatujeme záporné saldo 127 127 046 
Kč. S přihlédnutím k této skutečnosti 
i k tomu, že tento rozdíl je plně kryt pře-
devším z rozpočtových rezerv města, si 
dovolím říci, že můžeme být s výsledky 
hospodaření spokojeni.

Součástí projednávání bude i informace 
o výsledku inventarizace majetku města, 
který činí více než tři miliardy  Kč.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval 
radním, zastupitelům, členům fi nančního 
výboru, pracovníkům radnice i mnoha 
dalším, kteří se o tento relativně dobrý 
výsledek hospodaření zasloužili.

Střední průmyslová škola oděvní v Pros-
tějově vás zve na galavečer soutěže Doteky 
módy, který je koná v pátek  20. dubna v 19 
hodin v Městském divadle v Prostějově. 
Předsedou poroty, která rozhodne o nejlep-
ším modelu a nejlepším módním doplňku, 
bude i letos fotograf Jan Saudek. 

Moderátoři večera Karel Voříšek  a Klára 

Doležalová uvedou nejen soutěžní fi nálové 
modely, ale také inspirativní módní přehlíd-
ku studentů SPŠ oděvní a  módní kolekce 
prestižních značek Calvin Klein, Jean Paul 
Gaultier a Camilla Salomon, jazzovou zpě-
vačku Janu Fabiánovou, dívčí skupinu K2 
a kouzelníka Pavla Kožíška. Vstupenky 
jsou k dispozici v divadelním předprodeji.

Zveme vás na galavečer 
soutěže Doteky módy 

Místostarosta Miroslav Pišťák:

„Vyšší výdaje byly plně kryty z fi nančních 

rezerv města.“

Archivní fotografi í se vracíme k předkolu loňských Doteků módy.

Uzavření odboru státní sociální podpory 
Úřad práce v Prostějově oznamuje, že v úterý 24.dubna 

bude pracoviště odboru státní sociální podpory pro veřejnost uzavřeno.

S bolestí a zármut-
kem jsme přijali zprá-
vu, že nás ve věku 
nedožitých devadesáti 
let opustil bratr generál 
Antonín Špaček, před-
seda Československé 
obce legionářské.

K bratru Špačkovi měla naše jednota 
velmi blízko – narodil se v našem regionu 
a k Prostějovu měl vždy pěkný vztah. Jak 
určitě víte, bojové prapory obou prostě-
jovských jednotek České armády, jak 601. 

skupiny speciálních sil gen. Moravce, tak 
i 102. průzkumného praporu gen. Palečka, 
byly dekorovány Pamětní stuhou Česko-
slovenské obce legionářské a na dekretech 
o udělení tohoto vysokého vyznamenání je 
podepsán bratr Špaček.

Bratra generála Antonína Špačka si bude-
me vždy připomínat jako dobrého člověka, 
dobrého kamaráda, dobrého vojáka.

Plk. v. v. Stanislav Liška, předseda 
Československé obce legionářské, 

Jednoty Prostějov

Zemřel generál Antonín Špaček 

V pátek 27. dubna se od 10.00 do 11.30 
hodin na náměstí T. G. Masaryka v Prostě-
jově uskuteční slavnostní nástup 102. prů-
zkumného praporu generála Karla Palečka. 
Slavnostní nástup proběhne u příležitosti 
návratu příslušníků kontingentu z míro-
vé mise na území Afghánistánu a udělení 
medailí ministra obrany za službu v zahra-
ničí. Zúčastní se jej vrcholní představitelé 

Armády České republiky a představitelé 
města Prostějova.

V souvislosti s nástupem bude téhož dne 
od 6.00 do 12.00 hodin uzavřeno náměs-
tí T. G. Masaryka, Pernštýnské náměstí 
a Žižkovo náměstí pro veškerou dopravu. 
Žádáme proto obchodníky, aby si zabez-
pečili zásobování svých prodejen mimo 
uvedenou dobu.  (jg)

Slavnostní nástup průzkumníků 
po návratu z afghánské mise 

Od 7. dubna je za příznivého počasí 
v prostorách městského oddechového 
a sportovního centra otevřeno sportov-
ní hřiště a minigolf. Obě zařízení jsou 

v provozu ve všední dny od 13 do 18 
hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin. 
Vstup je směrem od parkoviště v Anen-
ské ulici. 

Část městského oddechového 
a sportovní centra je v provozu

V příštím roce se Česká republika sta-
ne dějištěm Mistrovství světa v orien-
tačním běhu. Přestože se akce uskuteční 
až v srpnu 2008 (od 10. do 20. 8.), pří-
pravy na toto klání jsou v plném prou-
du už teď. Prostějov přitom bude jedním 

z míst, kam orientační běžci také zamíří.
   „Koncem března nás navštívila kontrolor-
ka Mezinárodní federace orientačního běhu 
IOF Unni Karlsen z Norska, aby se podíva-
la na město, v němž také budou orientační 
běžci závodit,“ prozradil místostarosta Mgr. 

Vlastimil Uchytil. Centrem celého klání 
pak bude sousední krajské město Olomouc. 
„Paní Karlsen se u nás moc líbilo, takže 
věřím, že se akce vydaří. Mimochodem, pro 
Prostějov to bude bezesporu velmi prestižní 
záležitost,“ uzavřel Uchytil. (jg) 

Mistrovství světa v orientačním běhu

Běžci se proběhnou i Prostějovem 

Město Prostějov upraví v letošním roce 
přibližně patnáct nájezdů na chodníky tak, 
aby odpovídaly potřebám vozíčkářů.

„Vycházíme tím vstříc nejen potře-
bám občanů pohybujících se po městě na 
vozíčku, ale také například maminkám 
s kočárky nebo starším lidem. Co mož-
ná nejvíce bezbariérových tras je trend, 

který se snažíme razit už několik let. Pro 
letošek jsme vytipovali přibližně patnáct 
míst ve městě, kde je nájezd na chod-

ník obtížný nebo dokonce pro vozíčká-
ře nemožný,“ uvedl místostarosta ing. 
Pavel Drmola. 

Odbor komunálních služeb už takto 
od začátku roku upravil dva nájezdy 

v ulici Dolní a Jezdecká. Po úpravě dal-
šího nedaleko prostějovského zámku na 
Pernštýnském náměstí přišel začátkem 
dubna na řadu i prostor tzv. kuželny 
na náměstí T. G. Masaryka. „Sem byl 
až dosud bezbariérový přístup pouze 
ze strany od Morového sloupu. Nově 
mohou vozíčkáři najet na kuželnu také 
od prodejny PEN, od lékárny U Čer-
ného orla a také ve směru od radnice,“ 
vypočítal Drmola.

Kromě těchto jednotlivých úprav 
nájezdů na chodníky pro vozíčkáře, kte-
ré provádí odbor komunálních služeb, 
pak zpracoval odbor rozvoje a investic 
celkovou koncepci bezbariérové trasy 
od hlavního nádraží k nové nemocnici. 
V letošním roce by měla být realizována 
první etapa spočívající v úpravě chod-
níků a autobusových zastávek v úseku 
hlavní nádraží – Újezd.  (jg) 

Město bezbariérově upravuje nájezdy na chodníky 

Od začátku dubna je tzv. kuželna na náměstí T. G. Masaryka bezbariérově přístupná na dalších třech místech, 
mimo jiné také ve směru od radnice.  Foto: Y. Kadlecová

Místostarosta ing. Pavel Drmola: 

„Úpravou nájezdů na chodníky vycházíme 

vstříc nejen vozíčkářům, ale také maminkám 

s kočárky nebo starším lidem.“


