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Hlavní ceny bude fi nancovat Evropská unie, 
věcné ceny dodá městský úřad 

Test na pokračování o ceny 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Vzdělávání a podpora  profesního a osobnostního rozvoje 
pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům.

Milí spoluobčané!
V uplynulých měsících jste měli možnost 

vyzkoušet si své znalosti v oblasti komunika-
ce, ve které se zdokonalují i pracovníci měst-
ského úřadu. 

V tomto vydání Radničních listů vám při-
nášíme druhou část správných odpovědí na 
zveřejněné otázky. Ještě do konce letošního 
roku bude deset nejlepších účastníků našeho 
testu na pokračování odměněno . Hlavní ceny 
jsou hrazeny z prostředků Evropské unie, 
o věcné ceny se postará Městský úřad v Pro-
stějově. 

Test profesní komunikace úředníků územ-
ně samosprávných celků s občany - správ-
né odpovědi:

1. Paralingvistika je:
a) doteky, podávání ruky, objetí
b) vokální komunikace - hlas a jeho 
zabarvení a intonace, tón hlasu
c) celkové působení osobnosti.

2. Image je:
a) pohyby těla, chůze
b) polohy těla, držení rukou, poloha nohou
c) celkové působení osobnosti.

3. Komunikační dovednost:
a) není důležitá pro práci kontaktních profe-
sí
b) je velmi důležitá pro práci kontaktních 
profesí
c) je možné ji nahradit odborným vzdělá-
ním pracovníků

4. Které tvrzení je správné? 
a) Komunikaci lze využít k dosažení 
svých cílů.
b) Komunikace je jen prostředek předávání 
informací.
c) Komunikace je pouze doplněk vzájem-
ných vztahů 2 osob.

5. Při technice „Nabídka kompromisu“ 
můžete použít větu:
a) Jsem rád/a, že mi to říkáte….
b) Co konkrétně máte na mysli?
c) Dohodli jsme se tedy takto….

6. Technika „Gramofonová deska“ se 
vyznačuje tím, že:
a) vybíráme z množství argumentů jeden, 
kde vím, a řeším jej
b) souhlasíme s každou pravdou (i pravdě-
podobnou, obecnou) či tvrzením tam, kde to 
lze
c) opakujeme stále své sdělení, nic nevy-
světluji, neomlouvám se.

7. „Salámová metoda“ spočívá v tom, že:
a) vybíráme z množství argumentů jeden, 
kde vím, a řeším jej
b) souhlasíme s každou pravdou (i pravdě-
podobnou, obecnou) či tvrzením tam, kde to 
lze
c) opakujeme stále své sdělení, nic nevy-
světluji, neomlouvám se.

8. Technika „Asertivní ne“ spočívá v tom, 
že: 
a)   vybíráme z množství argumentů jeden, 
kde vím, a řeším jej
b) souhlasíme s každou pravdou (i pravděpo-
dobnou, obecnou) či tvrzením tam, kde to lze
c) odmítáme klidně a jasně určitý požada-
vek, nikoliv toho, kdo ho vznesl.

9. Která z otázek je otázkou otevřenou?
a) „Prší venku?“
b) „Jaký je Váš názor na předsedu vlády?“
c) „Dáš si kávu?“

10. Která z otázek je otázkou uzavřenou?
a) „Prší venku?“
b) „Jaký je Váš názor na předsedu vlády?“
c) „Jak bylo na dovolené?“

11. Dobrý stres, reakce na podněty považo-
vané za příjemné se jmenuje:
a) eustres
b) distres
c) nonstres.

12. Hlavním nástrojem empatie je:
a) vnímání, komunikace, pozorování 
a zkušenosti
b) vnímání a komunikace
c) pozorování a zkušenosti.

13. Schopnost jasně, přiměřeně, slušně 
vyjadřovat svá přání, myšlenky, názory jak 
pozitivní, tak negativní, abychom neporušo-
vali svoje potřeby (abychom nebyli pasivní) 
a současně abychom neporušovali potřeby 
druhých lidí (abychom nebyli agresivní) je:
a) manipulace
b) agresivita
c) asertivita.

14. Důležitá dovednost umět vyslechnout 
druhého bez zbytečného přerušování, mora-
lizování či nadbytečných rad. Jde o umění 
ukázat, že jsme schopni vzít druhého vážně, 
s respektem a takového, jaký je. Tato doved-
nost se jmenuje:
a) zpětná vazba
b) aktivní naslouchání
c) salámová metoda.

15. Mezi projevy nejistoty nepatří:
a) pohled do země a do stran
b) zdůrazňující gestikulace
c) shrbení těla.

16. Mezi projevy jistoty nepatří:
a) silný klidný hlas
b) souhlasné pokyvování hlavou
c) kolébání těla.

17. Analytický člověk je:
a) přemýšlivý člověk, jedná a mluví roz-
vážně, kontroluje se, nepodléhá vášním, 
spíše pasivní, tichý, snaží se o věcný pří-
stup
b) člověk aktivní, vytrvalý, sebejistý, sou-
těživý, cílevědomý
c) citlivý člověk, se zájmem o ostatní, má 
porozumění, pomáhá.

18. Proxemika je:
a) držení těla a pohyby těla
b) vzdálenost a orientace k partnerovi
c) pohyby rukou a hlavy.

19. Řídící člověk je:
a) přemýšlivý člověk, jedná a mluví roz-
vážně, kontroluje se, nepodléhá vášním, spíše 
pasivní, tichý, snaží se o věcný přístup
b) člověk aktivní, vytrvalý, sebejistý, sou-
těživý, cílevědomý
c) citlivý člověk, se zájmem o ostatní, má 
porozumění, pomáhá.

20. Přátelský člověk je:
a) přemýšlivý člověk, jedná a mluví roz-
vážně, kontroluje se, nepodléhá vášním, spíše 
pasivní, tichý, snaží se o věcný přístup
b) člověk aktivní, vytrvalý, sebejistý, sou-
těživý, cílevědomý
c) citlivý člověk, se zájmem o ostatní, má 
porozumění, pomáhá.

21. Komunikaci můžeme rozdělovat do kate-
gorií - který níže uvedený bod není správný? 
a)  interpersonální 
b)  intrapersonální
c)  masitá.

22. Komunikátor je:
a) osoba, která je příjemcem sdělení
b) osoba, která sděluje
c) pracovní pozice (povolání), při kterém se 
krotí řečníci.

23. Komunikat je:
a) osoba, která je příjemcem sdělení
b) osoba, která sděluje
c) jiný název pro mikrofon.

24. Komuniké je:
a) proces sdělení
b) projev sdělení
c) obsah sdělení.

25. Co z níže uvedených prostředků nepatří 
do zvukových prostředků řeči?
a) barva hlasu
b) rytmus
c) mimika.

26. Co nepatří do technik aktivního naslou-
chání?
a) shrnutí
b) prosté vyslechnutí partnera
c) parafráze.

27. Co způsobují komunikační šumy?
a) vyladění komunikace
b) zkreslení, omezení  v komunikaci
c) šumění v uších příjemce.

28. Co je nevýhodou psané komunikace?
a) nedovoluje průběžnou zpětnou vazbu
b) přesně zachycuje smlouvy a dohody
c) dokáže zachytit a uchovat složité myšlenky.

29. Která z níže uvedených zón je nejefektiv-
nější při rozhovoru 2 osob?
a) veřejná
b) osobní
c) intimní.

30. Co vyjadřuje „haló efekt“?
a) komunikaci prostřednictvím telefonu
b) přetrvávání prvního dojmu
c) výrazné postavení jednoho se skupiny, kte-
rý komunikuje nejdůrazněji.

Finanční odbor Městského úřadu v Pro-
stějově sděluje všem občanům, že  místní 
poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů ( dále 
jen „poplatek za komunální odpad“) na 
rok 2008 je stanoven ve výši 492 Kč a je 
splatný jednorázově do 30. 6. 2008.

Tento poplatek za komunální odpad 
platí  každá fyzická osoba, která má trva-
lý pobyt na území města Prostějova. Tak-
též jej platí každá fyzická osoba, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouží-
cí k individuální rekreaci,  ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba.

Z výše uvedeného vyplývá, že poplatní-
kem je i cizinec, který má na území města 
Prostějova trvalý pobyt.

Poplatek je možno uhradit hotově nebo 
prostřednictvím platební karty v poklad-
ně Městského úřadu v Prostějově, nám. 
T. G. Masaryka 12-14, v přízemí, dveře 
č. 1, a to v době: 

pondělí  8 - 17 hodin
úterý  8 - 15 hodin

středa  8 - 17 hodin
čtvrtek  8 - 15 hodin
pátek     8 - 12 hodin.

Dále je možno uhradit poplatek bez-
hotovostním převodem na účet správce 
poplatku č. 19-1505517309, kód banky 
0800, konst. symbol 0308. Variabilní sym-
bol má každý poplatník jedinečný. Pokud 
chcete poplatek uhradit tímto způsobem 
a neznáte variabilní symbol, na požádání 
vám jej ochotně sdělí zaměstnanci oddě-
lení poplatků a plateb fi nančního odboru, 
telefon 582 329 103 nebo 582 329 105.

Dále platí již zavedená možnost platit 
za odpady inkasem (SIPO).

Kdo je mimo jiné od placení poplatku 
osvobozen, případně neplatí 

celou jeho výši 

Na základě častých dotazů ze strany 
občanů města Prostějova sdělujeme pří-

padné možnosti řešení vyřízení agendy 
místního poplatku za komunální odpad.

V případě, že se zdržujete více než šest 
měsíců v kalendářním roce mimo území 
České republiky, jste od poplatku osvo-
bozeni pouze za podmínky, že vyplníte 
čestné prohlášení a odevzdáte jej do kon-
ce měsíce ledna následujícího po roce, za 
který může být poplatek zaplacen. 

Kromě stávajících osvobození jsou 
navíc v roce 2008 ve výši 50 procent 
osvobozeni i poplatníci, kteří mají trvalý 
pobyt na území města Prostějova a sou-
časně jsou studenty denního studia škol 
mimo město Prostějov za předpokla-
du, že se prokáží potvrzením o zajištění 
ubytování v daném místě a potvrzením 
o studiu příslušné školy, a to nejpoz-
ději do dne splatnosti poplatku – tj. do 
30. 6. 2008.

Za více osob může poplatek 
zaplatit tzv. společný zástupce 

Na závěr dodáváme, že za více osob je 
možno tento poplatek platit jednou osobou, 
a to takzvaným společným zástupcem, 
vlastníkem nebo správcem nemovitosti, 
který je však povinen ze zákona o míst-
ních poplatcích oznámit jména a data 
narození osob, za které poplatek odvá-
dí. V případě, že se tak nestane, vznikne 
situace, kdy platba zůstane u společného 
zástupce, vlastníka nebo správce nemovi-
tosti, který bude mít přeplatek, ale ostatní 
osoby nebudou mít poplatek uhrazen. 

Formuláře, jako žádost o prominutí 
poplatku, žádost o vrácení přeplatku, čest-
ná prohlášení a ohlášení k poplatku, jsou 
k dispozici přímo na fi nančním odboru 
nebo na internetových stránkách města 
Prostějova  (wwwmestopv.cz -  život-
ní situace - žádosti, formuláře, fi nanční 
odbor).

Za komunální odpad zaplatíte v příštím roce 492 korun

Za odvoz a likvidaci komunálního odpadu zaplatí Prostějované od příštího 
roku 492 korun.  Foto: Y. Pudilová 

Tisková zpráva Středomoravské vodárenské, a. s. 

„Do úpravy ceny se promítá jednak 
státem zvýšená daň, která od příštího 
roku vzroste z pěti na devět procent, ale 
také růst provozních nákladů,“ uved-
la Helena Koutná, mluvčí společnosti 

Středomoravská vodárenská, a. s., nej-
většího provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury ve středomoravském regi-
onu. „Změnu ceny vody zapříčinil vel-
ký nárůst cen elektrické energie o více 
než 12 procent, pohonných hmot o 20 
procent, pokles spotřeby pitné vody 
a objemu odkanalizovaných vod a také 
nárůst četnosti oprav a nákladů na jejich 
odstranění“ dodala. 

Navíc však bylo s vlastníkem infra-
struktury Vodovody a kanalizace 
Prostějov, a. s. dohodnuto nadinflač-
ní navýšení nájemného za pronájem 
infrastruktury o 12,4 procenta. Navý-
šení slouží k posílení zdrojů na repro-
dukci infrastruktury ve vlastnictví VaK 
Prostějov, a. s.

Nájemné placené provozovatelem 
vlastníku vodohospodářské infra-
struktury je i nadále v plném rozsa-

hu používáno na investice do obno-
vy vodárenské infrastruktury, což 
je dlouhodobá a finančně náročná 
záležitost.

V praxi to znamená, že čtyřčlenná 
rodina na Prostějovsku při průměrné 

spotřebě vody 99 litru na osobu a den 
zaplatí od roku 2008 měsíčně o 82 Kč 
více. „Toto zdražení odpovídá například 
ceně dvou až tří balení (6 x 1,5 litru) 
stolní vody v supermarketu,“ uvedla 
Helena Koutná. 

Upozornila při tom, že kvalita pitné 
vody dodávané společností Středomo-
ravská vodárenská, a. s. se kvalitě balené 
vody přinejmenším vyrovná. Používáním 
kvalitní pitné vody z kohoutku na mís-
to vody balené tak mohou spotřebitelé 
výrazně ušetřit. „Dalšími způsoby úspo-

ry mohou být například včasná oprava 
netěsnících kohoutků či protékající toa-
lety nebo instalace perlátorů na vodo-
vodní baterie,“ nastínila Koutná další 
možnosti. 

Do ceny vody se vedle zvýšení daně promítne 
i růst energií, provozních nákladů a počtu oprav 

Čtyřčlenná rodina na Prostějovsku 

při průměrné spotřebě vody 99 litru na osobu a den 

zaplatí od roku 2008 měsíčně o 82 Kč více.

Nechat zbytečně téci vodu se od 
příštího roku značně prodraží.  
  Foto: Y. Pudilová 

VODNÉ 
bez 
DPH

s DPH
STOČNÉ 
bez DPH s DPH

CELKEM 
bez DPH s DPH

od 1. 1. 
2008 Kč/m3 27,69 30,18 22,83 24,88 50,52 55,07

Meziroční nárůst cen plynu, elektrické 
energie a sazby DPH se projeví i v prostě-
jovských domácnostech. Obyvatelé měst-
ských bytů to  pocítí  rovněž při platbách 
za teplo, běžná domácnost zaplatí měsíčně 
navíc přibližně devadesát korun.

 „V současné chvíli je předběžná cena 
462 korun za GJ, výsledná cena za rok 
2007 se pravděpodobně zastaví na část-
ce  482 korun. Je to dáno zvýšením ceny 
plynu oproti plánu a nižším množstvím 
dodaného tepla o 45 tisíc GJ,“ konstatoval 
ředitel Domovní správy Prostějov Vladi-
mír Průša.  Od nového roku se zálohová 
cena tepla vyšplhá na 544 korun za GJ. 
Na nárůstu ceny se podílí částka za plyn  

(37 Kč), zvýšení sazby DPH  (21 Kč)
a zdražení elektrické energie (4 Kč). Stá-
lé náklady zůstanou na stejné úrovni jako 
v roce 2007.

Domovní správa Prostějov do cen pro-
mítá pouze nárůst zvýšených nákladů, 
které neovlivní, nikoliv zvýšení vlastních 
nákladů. Je v pozici o to těžší, že i přes stá-

le  rostoucí infl aci se celkové stálé náklady 
vynaložené na provoz zajištění tepelných 
zdrojů a soustav nemění již několik let. 
I přesto se snaží investovat. „V letošním 
roce jsme modernizovali kotelny na síd-
lišti Hloučela a dosáhli tak roční úspory 
kolem 12 korun za GJ,“ dodal Vladimír 
Průša. 

Za teplo si připlatíme
Domovní správa Prostějov do cen promítá 

pouze nárůst zvýšených nákladů, které neovlivní, 

nikoliv zvýšení vlastních nákladů.

Svoz komunálního odpadu o svátcích
V období vánočních a novoročních svátků bude probíhat svoz 

dle následujícího harmonogramu:
  ✔ Místo 24. 12. 2007 (pondělí) bude odpad svezen už v sobotu 22.12. 2007.
  ✔ V úterý 25. 12. a ve středu 26. 12. 2007 proběhne svoz beze změny.
  ✔ Místo Nového roku 1. 1. 2008 (úterý) proběhne svoz odpadu už v sobotu 29. 12. 2007.
  ✔ V ostatních pracovních dnech zůstává harmonogram svozu beze změn.


