
Zastupitelé města vědí, co trápí občany
    Zeptali jsme se zastupitelů města: Jaké jsou vaše priority městského
rozpočtu na následující rok?

ČSSD

Oprava chodníků
    Tvorba a schvalování rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy je jedním ze
stěžejních úkolů zastupitelů, a mu-
sím říci, že účast zastupitelů na pra-
covním zastupitelstvu, věnovanému
tvorbě rozpočtu, tomu naštěstí od-
povídala.
    Město Jihlava by mělo v roce 2009,
podle zatím neschváleného rozpočtu,
disponovat na straně příjmů s část-
kou 970 mil. Kč a na výdaje je počí-
táno s částkou 940 mil. Kč. Celé čtyři
pětiny rozpočtu tvoří tak zvané běžné
výdaje, sloužící k zajištění fungování
běžného chodu města. Jsou to výdaje
mj. na údržbu silnic a chodníků, ze-
leně, na provoz předškolních a škol-
ních zařízení, na městskou policii,
na kulturu, sport, nemalou částku
stojí město dotace Dopravnímu pod-
niku a rovněž náklady na správu by-
tového fondu tvoří nezanedbatelnou
část běžných výdajů.
    Pouze 20 % ročního rozpočtu, tedy
cca 180 mil. Kč, může město v roce
2009 věnovat na zhodnocení majetku
− tedy na investice. Rok 2009 bude
ale v tomto ohledu velmi specifický,
protože takřka celý investiční rozpo-
čet bude sloužit ke spolufinancování
projektů, na které má město přislí-
beny evropské dotace.
    Pokud bychom se měli bavit o pri-
oritách rozpočtu − jde o záležitost
subjektivní, protože každý z měst-
ských zastupitelů nemá žebříček pri-
orit seřazen stejně. Myslím ale, že
většinově panuje názor, že prioritou
v opravách v příštím roce bude pře-
dlažba některých chodníků a vozo-
vek, především v centru města. Oby-
vatelé Jihlavy se tak mohu těšit na
předlažbu chodníků v částech ulic
Husova, Palackého, Čajkovského, Ži-
dovská, Ke Skalce, Mlýnská a Hele-
nínská, opraven bude podchod pro
pěší na ul. Okružní.
    Z investičních projektů bych vy-
zdvihl vybudování parku v prostoru
bývalé tržnice mezi hradebním par-
kánem a ulicemi Věžní a Benešova.
Vybudování parku Gustava Mahlera
na symbolickém místě bývalé židov-
ské synagogy, spojené s rekonstrukcí
kanalizace vodovodu a povrchu v uli-
ci Věžní vytvoří na konci Benešovy
ulice oázu klidu pro obyvatele a ná-
vštěvníky Jihlavy.
    V roce 2009 bude také zahájena,
objemem 40 mil. Kč, rekonstrukce
prostoru "letního kina" spočívající v
odtrubnění 200metrového úseku ře-
ky Jihlávky včetně ocelového pře-
mostění, bude zde postavena alter-
nativní kulturní scéna pro 100 divá-
ků, hřiště, houpačky, prolézačky, ho-
rolezecká stěna, veřejné osvětlení a
zeleň.

Petr Pospíchal,
zastupitel města

    

KSČM

Čistota a upravenost
    Každý rozpočet vychází z mož-

ných příjmů. Navržený rozpočet Ji-
hlavy na rok 2009 počítá s příjmy
970 milionů Kč. Z toho daňové pří-
jmy, t.j. především z daní fyzických
a právnických osob a daně z přidané
hodnoty činí 76 %, 734 milionů Kč.
Pro informaci občanů příjmy z daní
nemovitostí od 1. 1. 2009 výrazně
zdražených jsou rozpočtovány část-
kou 45 milionů Kč.
    Výdaje města v roce 2009 jsou na-
vrhovány v návaznosti na příjmy 938
milionů Kč. Rozpočet Jihlavy je tak
navržen vyrovnaný, a to přibližně
na úrovni roku letošního.
    Do rozpočtu roku 2009 jsou na-
vrženy již i předpokládané příjmy a
výdaje z prodeje Jihlavských práde-
len, se kterým jsme nesouhlasili. Za
nerozumné považujeme prodej zis-
kového podniku, a to ještě v době
ekonomické stagnace s předpoklá-
daným snížením zájmu o prodej ne-
movitostí.
    A zvláště pak 1,5 milionu Kč vý-
dajů v rozpočtu rezervovat firmě,
která prodej Prádelen městu prove-
de. Jistě jsou na Magistrátu schopní
pracovníci i s právnickým vzdělá-
ním, kteří totéž mohou kvalitně za-
jistit.
    Za prioritu městského rozpočtu
na rok 2009 považuji především
efektivně vynaložené provozní ná-
klady města ke zlepšení jeho čistoty
a upravenosti. Stížnosti občanů v tě-
chto dnech na neuklízení spadaného
listí a jeho neodvezení, když ho ob-
čané shrabou na hromady, svědčí o
tom, že čistota Jihlavy se musí zlep-
šit.
    Druhou prioritou rozpočtu roku
2009 je jistě předfinancování Evrop-
ských projektů v částce 160 milionů
Kč. Česká republika bude čerpat pro-
středky z příspěvků členských států
Evropské unie do roku 2013. Je na-
ším společným zájmem tuto mož-
nost pro Jihlavu maximálně využít.
    Kapitálový rozpočet města by byl
na delší debatu. Jihlava v nejbližší
době musí vybudovat velkokapacitní
parkoviště. Rekonstruovat vozovku
a chodníky v Brněnské ulici od Ma-
sarykova náměstí po starý most a
podle mého názoru provést rekon-
strukci, výměnu dlážděné vozovky
za asfaltovou v Kollárově ulici.
    A konečně rozhodnout, co s Ho-
ráckým zimním stadionem.

Pavel Šlechtický,
zastupitel města

    

KDU−ČSL

Prioritou zajištění
dostatku peněz

    Při jednáních městské rady i za-
stupitelstva města vykrystalizovaly
priority pro městský rozpočet, které,
věřím, budou prioritami většiny za-
stupitelů.
    Hlavní prioritou pro nastávající ro-
ky je ze strany města zajistit dostatek
finančních prostředků na dofinan-
cování projektů, které je možné rea-
lizovat s podporou z EU.

    Jedná se především o investice do
úprav a zateplení školských a soci-
álních zařízení, revitalizaci parků a
sídliš�, výstavbu dětských hřiš�, po-
kračování projektů bezbariérové
MHD včetně nákupu nových trolej-
busů a úpravy prostorů zastávek,
realizaci parku Gustava Mahlera, pla-
netária, přípravu výstavby parkova-
cích kapacit a v neposlední řadě pod-
poru SVAKu při realizaci projektu
Rekonstrukce stávajících a výstavba
nových stok a zajištění množství a
jakosti pitné vody v regionu Jihlav-
sko.
    Vedle těchto a dalších projektů,
které se budou realizovat v několika
letech, je nutné v příštím roce též
pamatovat na uvolnění dostatečných
finančních prostředků na čistotu
města, údržbu zeleně, výstavbu par-
koviš�, opravy komunikací a hlavně
chodníků.
    Určitě budeme usilovat o zajištění
dostatku finančních prostředků pro
naše občany angažující se v nezis-
kových organizacích, předně v soci-
ální oblasti, ale i v kultuře a sportu.

Josef Kodet,
náměstek primátora

    

SNK-ED

Rekonstrukce HZS
    Ptát se na priority městského roz-
počtu předtím, než budou projedná-
vány nové investiční akce na příští
rok, je trochu předčasné, ale budiž.
    Velkou prioritou, alespoň pro mě,
je schválení všech jmenovitých akcí
provozního rozpočtu Statutárního
města Jihlavy, které jsou podporo-
vány finančními prostředky z Ev-
ropské unie. Jako příklad je možné
jmenovat "Areál pro sportovní a vol-
nočasové aktivity u Kellerova rybní-
ku", nebo vybudování dalších bez-
bariérových zastávek MHD a pokra-
čující rozšíření cyklostezek v našem
městě a v neposlední řadě i vybudo-
vání tzv. "Centra environmentální
výchovy v areálu ZOO v Jihlavě".
    Mezi ty aktivity města, které se
jeví jako zkrášlovací a které jsou
podporovány evropskými penězi, je
možné zařadit i vybudování paktu
nad "Jihlavským tunelem".
    A pokud se ptáte na investice, kte-
ré se budou schvalovat příští rok na
jaře, tak pro mě jednoznačně vychází
jako priorita podpora zahájení re-
konstrukce Horáckého zimního sta-
dionu. O této akci bude ještě hodně
diskutováno a bude předmětem
tvrdých vyjednávání politických klu-
bů, ale předpokládám, že se na jejím
zainvestování nakonec shodne vět-
šina zastupitelů našeho města.

Jaroslav Huňáček,
městský zastupitel

    

ODS

Sehnat finanční partnery
    Rozpočet na rok 2009 bude před-
ložen ke schválení na prosincovém
jednání Zastupitelstva statutárního
města Jihlavy.
    Sestavovali jsme ho s vědomím,
že je nutné zajistit spolufinancování
městských projektů, které byly

úspěšné v žádostech o finanční do-
tace z Evropských strukturálních
fondů. Pro zajímavost uvádím, že u
většiny schválených projektů město
získá k jedné městem vynaložené
koruně devět korun z Evropské unie.
    Vzhledem k tomu, že město musí
mít před zahájením stavby stopro-
centní krytí investice, schválilo již
za tímto účelem Zastupitelstvo
200milionový úvěr. Celková finanční
výše těchto investičních projektů je
však značná, a proto nebylo jedno-
duché rozpočet připravit. Přesto se
podařilo připravit provozní rozpočet
o něco vyšší, než je ten letošní, a to
v tom letošním došlo k výraznému
navýšení finančních prostředků na
čistotu města, péči o zeleň a odpa-
dové hospodářství.
    Zmiňované navýšení rozpočtu na
příští rok se týká především peněz
na opravy chodníků a místních ko-
munikací. Vedení města si stanovilo
v ekonomické oblasti ještě jeden vel-
ký úkol − sehnat finanční partnery
na realizaci projektu přestavby Ho-
ráckého zimního stadionu na víceú-
čelovou halu.
    Realizace tak velkého projektu bez
dalších finančních zdrojů ale není
možná, pokud má být městská eko-
nomika zdravá. V případě, že se ne-
podaří sehnat dostatečné množství
financí, bude stavba realizována ve
více etapách, z nichž ta první bude
zahrnovat nezbytné rekonstrukce.

Jaroslav Vymazal,
primátor města

    

Strana zelených

Fórum Zdravé město
ukázalo bolavá místa

    Je velmi těžké určit prioritu, nebo�
toho, do čeho by se mělo investovat,
je hodně. Pominu−li kanalizaci, která
je v žalostném stavu a na kanalizaci
navazující rekonstrukce chodníků a
ulic, tak pak je to podle mne stále
nedostačující finanční obnos, vyčle-
něný na čistotu města a vzhled ze-
leně včetně městského mobiliáře.
    Podle prvního veřejného fóra, kte-
ré se uskutečnilo 18. 11., trápí ji-
hlavské občany (a myslím si, že i
většinu návštěvníků našeho města)
nevyřešené parkování a nepřehledná
dopravní situace ve městě. Proto po-
važuji za velmi důležité vyčlenit fi-
nance na koncepční řešení bezba-
riérové dopravy v centru města i na
sídlištích, inspirovat se jinými městy,
kde to funguje velmi dobře − např.
Louny.
    Také více kruhových objezdů, zu-
žování širokých ulic, logicky vedené
jednosměrky, ve kterých se dá par-
kovat, i retardéry, sloužící jako pře-
chody pro chodce, umožňují takřka
bezproblémovou existenci chodců a
řidičů vedle sebe. Více menších par-
kovacích domů na trase do centra
města je běžné ve většině západo-
evropských měst a mělo by tomu
být i u nás.
    Tyto výdaje by se mohly zpoplat-
něním všech parkovacích míst v cen-
tru města vrátit časem zpět do roz-
počtu. Irena Wagnerová,

náměstkyně primátora

STRANA    18 Aktuality NJR  -  PROSINEC  2008


