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Město Prostějov opět dosáhlo skvělé-
ho ratingu a od mezinárodní ratingové 
společnosti Moody´s obdrželo známku 
Aa1.cz, což je druhé nejvyšší hodnoce-
ní v rámci celé České republiky. Stejně 
dobré hospodaření vykazuje z municipa-
lit pouze Česká Lípa a Plzeňský kraj.

„Specializovaná fi rma posuzovala 
silné i slabé stránky našeho hospodaře-
ní,“ říká místostarosta Prostějova Miro-
slav Pišťák. „Hodnotitel také vyjadřuje 
svůj názor a návrhy, jak se město má 
v budoucnosti chovat. Náš ratingový 
výhled je stabilní. Moody´s neočekává 
významné změny v současném přístu-
pu města k řízení dluhu a rozpočtovému 
hospodaření, ani ve struktuře českých 
obecních rozpočtů,“ pokračuje. Ratin-
gové hodnocení města Prostějova by 
v budoucnu mohly zvýšit např. změ-
ny ve fi nančním rámci, v němž obce a 
kraje v České republice působí, které 
by umožnily větší fl exibilitu příjmů 
a výdajů. Naopak snížení ratingové-
ho hodnocení by mohlo následovat po 
prudkém zhoršení celkových a provoz-
ních výsledků hospodaření města spolu 
s významným nárůstem zadluženosti, 
zejména přímého dluhu, s následným 
vyčerpáním fi nančních rezerv. 

„Jsem velmi rád, že město Prostějov 
vykazuje stabilně jedno z nejvyšších 
ratingových hodnocení v České repub-

lice, což mimo jiné dokazuje, že naše 
investice a ekonomická rozhodnutí jsou 
správná jak z hlediska současného, tak 
i z hlediska budoucího vývoje. Na dob-
rý rating navíc slyší i banky, které v nás 
vidí bonitního klienta a spolehlivého 

partnera, pokud bychom někdy výhledo-
vě chtěli využít úvěr pro možné inves-
tice a další rozvoj města,“ uzavřel mís-
tostarosta Prostějova Miroslav Pišťák.     
 Jana Gáborová, 

 tisková mluvčí MěÚ v Prostějově

Město dostalo doklad o svém 
výborném hospodaření 

Řada jednání, která iniciovalo vedení 
města Prostějova v souvislosti s rekon-
strukcí mostu přes říčku Hloučelu v Olo-

moucké ulici, přinášejí pozitivní výsled-
ky.

„Podařilo se nám docílit toho, že most 
bude opravován za použití obousměrné-
ho mostního provizoria pro dopravu se 
zatížitelností do zhruba 20 tun,“ uve-
dl starosta města ing. Jan Tesař. „Tuto 
informaci nám v závěru minulého týd-
ne potvrdila Správa silnic Olomoucké-

ho kraje. Pro vozidla nad 20 tun bude 
navržena objízdná trasa po rychlostní 
komunikaci R 46. V současné době ještě 

probíhají jednání ohledně kácení v bio-
koridoru Hloučela v místech, kde bude 
umístěno provizorní přemostění,“ dopl-
nil Tesař. 

Podrobnosti o plánované výstavbě 
mostu přes Hloučelu v Olomoucké ulici, 
včetně objízdných tras pro vozidla nad 
20 tun, otiskneme v příštích Radničních 
listech.      (jg)

Dopravu usnadní náhradní přemostění 

Do konce roku 
musejí být vyměněny 
všechny řidičské
 průkazy vydané do 
31. prosince 1993.
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Máte platné povole-
ní k odběru vody ze 
studny? 
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Lipovou alej na měst-
ském hřbitově čeká 
obnova. 
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Do 31. března je 
možné podávat při-
hlášky na prostějov-
skou pobočku Fakulty 
stavební VUT Brno. 
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Město Prostějov má 
své sportovce
roku 2006 
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Oprava mostu přes Hloučelu 

!

NOVÁ CESTOVNÍ AGENTURA LENKA ŠTEFKOVÁ
otevřeno od 1. 2. 2007
NABÍZÍME:
✘  pobytové a poznávací 

zájezdy do celého světa
✘  zájezdy pro skupiny 

a kolektivy
✘  autobusem, letecky 

i vlastní dopravou

Plumlovská 51, PV
TABÁK NAPROTI 

RESTAURACE U SLUNÍČKA
Tel./fax: 582 343 289

e-mail: lenka.stefek@seznam.cz
Otevřeno: 

Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin

KDE NÁS NAJDETE:

Do konce března výrazné slevy!!!

Starosta ing. Jan Tesař

„Podařilo se nám docílit toho, že most přes 

Hloučelu bude opravován za použití obou-

směrného mostního provizoria.“

nemovitost Školní 4 (bývalé OV KSČ)
Na redakci Radničních listů se obrá-

tilo několik občanů se žádostí o vysvět-
lení vlastnictví výše uvedené nemovitos-
ti. O stručné zodpovězení otázky jsme 
požádali Bc. Aloise Mačáka, místostarostu 
města Prostějova, který byl zodpovědný 
za řešení této majetkoprávní záležitosti.

V květnu 1991 byl objekt Školní 4 pře-
veden hospodářskou smlouvou uzavřenou 
mezi Okresním úřadem Prostějov a městem 
Prostějovem do vlastnictví města Prostějova.
    Po devíti letech však Okresní úřad napa-
dl u soudu platnost této smlouvy, protože 
při kontrole zjistil, že naši předchůdci se 
v roce 1991 dopustili určitého formálního 
pochybení.

Kromě tohoto soudního sporu o urče-
ní vlastnictví k objektu Školní 4 podal 

Okresní úřad Prostějov proti městu Prostě-
jovu také žalobu na vydání bezdůvodného 
obohacení, které odpovídalo nájemnému 
z nebytových prostor v této nemovitosti 
za období od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2002. 
Jednalo se o částku  v celkové výši zhruba 
3,5 milionu  korun.

Po několik let probíhala řada složitých 
jednání mezi zástupci města Prostějova, 
Okresního úřadu Prostějov, Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetko-
vých a ministerstva fi nancí ČR  s násled-
ným pozitivním výsledkem pro město 
Prostějov. Opět jsme získali do vlastnic-
tví tuto významnou nemovitost v hodno-
tě několika desítek milionů korun a tzv. 
bezdůvodné obohacení ve výši zhruba 
3,5 milionu korun nemusíme hradit, při-
čemž čekáme na ofi ciální písemné vyro-
zumění.

Ptáte se na

Místostarosta Bc. Alois Mačák: 

„Významnou nemovitost v hodnotě několik 

desítek milionů korun město opět získalo do 

vlastnictví.“

V pátek 9. února přijal starosta Prostějo-
va ing. Jan Tesař v zasedací místnosti rad-
nice rodiče prvního občánka města roku 
2007 společně s jejich dítkem. Prvním 
občánkem nebo spíše občankou letošního 
roku je  Nikola Jarošová, která se narodila 
v prostějovské porodnici 1. ledna krátce 
před třetí hodinou odpolední. 

„Je to náš druhý potomek. Nikolka má 
doma staršího bratříčka Jakuba,“ prozradi-
la Leona Jarošová. „Nečekali jsme, že se 
Nikolka narodí na Nový rok. Termín poro-
du jsem měla až 3. ledna. Dcera si prostě 
o dva dny pospíšila,“ doplnila maminka 
Nikolky.  

Od loňského roku čeká prostějovská 
radnice s vítáním prvního občánka až na 
ofi ciální potvrzení jeho prvenství mat-
rikou. V uplynulých dvou letech se totiž 
stalo, že se první Prostějovan narodil 
v porodnici v jiném městě. 

Dárek pro prvního prostějovského 
občánka byl stejný jako v uplynulých 
letech – zlatý přívěsek se znamením kozo-
roha. Maminky dostávají kytici a fi nanční 
hotovost.   (jg)

Starosta Prostějova přijal rodiče prvního občánka 
města roku 2007 a jejich dceru Nikolku 

Manžele Jarošovi a jejich Nikolku, která je prvním občánkem města roku 2007, 
přijal začátkem února starosta Prostějova ing. Jan Tesař.       Foto: J. Gáborová 

Uzavření odboru obecní živnostenský úřad
 

V pátek 2.  března bude z provozních důvodů od 12.00 hodin uzavřen odbor 
Obecní živnostenský úřad Městského úřadu  v Prostějově, Školní ulice č. 4. Děkujeme občanům za pochopení.

      

Rating města Prostějova

Ratingové hodnocení Prostějova předal místostarostovi Miroslavu Pišťá-
kovi ředitel české pobočky mezinárodní ratingové společnosti Moody‘s 
Petr Vinš.  Foto: Y Kadlecová


