
Lesy v okolí Jihlavy jsou opět čistější
    Lesy a jejich čistota v okolí Jihlavy
jsou logicky předmětem zájmu odbo-
ru životního prostředí magistrátu. Jen
loni odbor životního prostředí ma-
gistrátu města Jihlavy (OŽP) utratil
za likvidaci černých skládek ve městě
230 tisíc korun.
    "Uklízelo se osm velkých černých
skládek, což vyžadovalo i techniku ne-
bo větší počet pracovníků na úklid.
Drobnější černé skládky likvidujeme
pravidelně, někdy i deset za týden,"
upřesnila Lenka Hrbková z odboru.

Podle ní černých skládek výrazně ne-
přibývá, ale zvyšují se náklady na li-
kvidaci a uložení.
    Černé skládky v lesích v majetku
města Jihlavy odklízí Správa měst-
ských lesů (SML). SML disponuje
technikou a pracovníky na úklid sklá-
dek zajistí městská policie ve spolu-
práci s Probační a mediační službou,
která vykonává dohled nad odsouze-
nými k trestu obecně prospěšných
prací. OŽP zajistí ze svého rozpočtu
uložení tohoto odpadu na skládku.

Není ovšem výjimkou, když na úklid
černých skládek nastoupí sami pra-
covníci OŽP v rámci brigády ve vol-
ném čase. "Není to samozřejmě pra-
videlně, ale v rámci možností rádi po-
můžeme," potvrdila vedoucí OŽP Ka-
tarína Ruschková.
    Zajímavou nabídku obdržel jihlav-
ský magistrát od firmy Autodíly Frey
z Velkého Beranova. Majitel firmy na-
bídl pomoc při likvidaci dvou velkých
černých skládek v lese u Kozlova, fir-
ma poskytla nákladní auto na odvoz

nepořádku a následně uhradila i ulo-
žení odpadu na skládce.
    "Jsem myslivec, mám vztah k pří-
rodě. Když jsem v lese viděl hromady
odpadu, kolem kterých bylo i rozbité
sklo, které může být nebezpečné pro
zvěř, ale samozřejmě i pro návštěvní-
ky lesa, rozhodl jsem se alespoň takto
pomoci," uvedl k motivům své po-
moci majitel firmy Aleš Frey. Do bu-
doucna chce firma podobnou pomoc
zopakovat. (Pokračování na str. 3)
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    Blíží se konec roku a s ním i otázky,
které přetrvávají do dalšího roku − rekon-
strukce Horáckého zimního stadionu
(HZS) nebo prodej Prádelen a čistíren.
Nejen na tyto problémy jsme se zeptali
prvního náměstka primátora Radka Vov-
síka.
    Jak to tedy vypadá v současnosti s
HZS?
    Dokončuje se projektová dokumentace
na rekonstrukci HZS. Ta by měla být ho-
tová koncem února 2009.
    V průběhu projektování se zjistilo, že
varianta rekonstrukce za 350 mil. Kč není

příliš ideální, nebo� by se jednalo praktic-
ky o "holou" stavbu bez jakéhokoliv vy-
bavení, neplnící požadovanou multi-
funkčnost. Aby se jednalo o skutečně mul-
tifunkční objekt, bylo by potřeba jít vari-
antou za 460 mil. Kč. Tuto sumu si ale
město z vlastního rozpočtu nemůže do-
volit.
    Budou tedy rozhodovat zastupitelé z
několika variant?
    Na dubnové zastupitelstvo budou pro
zastupitele připraveny k výběru 4 možné
varianty řešení: 1. rekonstrukce za 460
mil. Kč (s tím, že bychom do té doby

sehnali spolufinancování), 2. původní va-
rianta za 350 mil. Kč, 3. varianta oprav
stadionu za cca 20 mil. Kč (jedná se o
pracovní číslo). Tato varianta by zname-
nala nutné zajištění provozu HZS, ale v
případě následné rekonstrukce by tyto
prostředky přišly vniveč. 4. varianta jakési
nulté etapy rekonstrukce, kdy by se re-
konstruoval stadion za cca 80 mil. Kč
(opět velmi pracovní číslo), což by umo-
žnilo provoz stadionu a do další rekon-
strukce by se šlo až po zajištění finančních
prostředků na celou rekonstrukci.

(Pokračování na str. 3)

R. Vovsík: Zastupitele čeká rozhodování o HZS

NOVÁ LÁVKA pro cyklisty a pěší spo-
jující oba břehy přes řeku u Tenis-
centra byla slavnostně uvedena do
provozu 21. listopadu přestřižením
pásky primátorem města Jaroslavem
Vymazalem (uprostřed) a zástupcem
dodavatele stavby a partnerů projek-
tu. (Více uvádíme na str. 8 tohoto
vydání.) Foto: Lubomír Maštera



Ceny města Jihlavy uděleny čtyřem oceněným
    U příležitosti oslav 90. výročí vy-
hlášení samostatného Českosloven-
ska se v Jihlavě předávaly nejvyšší
ceny města. V Gotickém sále histo-
rické radnice Ceny města Jihlavy pře-
dával primátor Jaroslav Vymazal a ná-
městkyně primátora Irena Wagnero-
vá.
    Cenu města Jihlavy obdržel Ivan
Bohatý za dlouholetou činnost v ob-
lasti značení turistických tras, Milo-
slav Brtník za celoživotní práci pro
zachování lidových tradic na Horác-
ku, Míla Doleželová (in memoriam)
za kulturní přínos v oblasti výtvarné-
ho umění. Cenu převzala místosta-
rostka města Telč Hana Müllerová.
Dalším oceněným je Alfred Haber-
mann (in memoriam) za celoživotní
pedagogickou činnost a práci v oblasti
uměleckého kovářství. Cenu převzala
vdova pro Alfredu Habermannovi pa-
ní Marie Habermann.
    

Ing. Ivan BOHATÝ /1938/
    Cena města Jihlavy za celoživotní
pedagogickou činnost a práci v ob-
lasti značení turistických tras.

    Už 35 let se věnuje značení turis-
tický tras. Pod jeho vedením byla do-
budována hustá sí� tras, doplněná in-
formačními prvky. Vede značkaře
sdružené ve Značkařském obvodu Ji-
hlava, kteří zajiš�ují pravidelnou údrž-
bu a obnovu značených tras v oblasti
Vysočiny. Osobně se významně po-
dílel na obnovení a vzniku nových
naučných stezek, k nadcházejícím vý-
ročím Gustava Mahlera byla v r. 2007

jeho osobním přispěním zřízena Cesta
Gustava Mahlera u Kališ�. Jeho zá-
sluhou vznikl unikátní 26 km dlouhý
Jihlavský turistický okruh, který pro-
pojil všechny dosavadní turistické tra-
sy vycházející z Jihlavy.
    Značení soustavně propaguje i ve
sdělovacích prostředcích, spolupra-
cuje s turistickými informačními cent-
ry v regionu. Svou prací v Ústřední
radě značení přispívá v celostátním
měřítku ke zvýšení úrovně technic-
kého zabezpečení značení. Své zna-
losti a zkušenosti dlouhodobě pře-
dává jako ústřední instruktor značení
při školeních široké značkové zá-
kladny z celé republiky. Podílí se na
aktualizaci a tvorbě turistických map,
zpracovává a doplňuje značkařské
učební texty.
    

Miloslav BRTNÍK /1928/
    Cena města Jihlavy za celoživotní
práci pro zachování lidových tradic
na Horácku a vydání knih "Zpěvník
horáckých písní po lidech sebra-
ných" a "Jaký kroj, tak se stroj" u
příležitosti významného životního
jubilea 80 let.
    Miloslav Brtník je spoluzakladatel
folklorního souboru Vysočan, který
vznikl v roce 1955. Za jeho působení
prošly souborem bezmála tři tisíce
lidí. Mimo folklorní soubor vedl i pě-
vecký sbor v Jihlavě. Celý život pra-
coval jako vedoucí souboru, byl sbě-
ratelem lidových písní a zvyků a spo-
lupracovníkem významných osob-
ností v oborech etnografie a folkloris-
tika.
    Za svoji činnost byl vyznamenán
ministerstvem kultury, od FOS ČR ob-

držel čestné uznání, cenu za choreo-
grafii Masopustu, Diplom za vysokou
uměleckou úroveň souboru, cenu za
obnovení skřípácké muziky z Bera-
novska, Medaile Ministerstva pro ro-
dinu a kulturu v NSR, velké množství
osobních cen a uznání z mezinárod-
ních folklorních festivalů a přehlídek.
Soubor získal ceny v zahraničí − Pol-
sko, Ma�arsko, Anglie, Francie atd. V
roce 2004 vydal obsáhlou knihu
"Zpěvník horáckých písní po lidech
sebraných" a v roce svého 80. jubilea
vydává vázanou publikaci "Jaký kroj,
tak se stroj". Obě knihy budou sloužit
pro zachování folkloru na Vysočině.
    

Míla DOLEŽELOVÁ /1922/
    Cena města Jihlavy in−memoriam
za kulturní přínos v oblasti výtvar-
ného umění − monumentální malby
nad rámec působnosti v ČR.
    Míla Doleželová se narodila v Pro-
stějově. Absolvovala Akademii vý-
tvarných umění v Praze, kde také ně-
kolik let působila. Z Prahy odešla do
Jihlávky na Vysočině, poté do Klá-
tovce pod Javořicí, poslední životní
období trávila v Telči. Autorka vysta-
vovala jak na mnoha místech v naší
zemi, tak v zahraničí, například v
USA, Mexiku nebo Francii.
    Míla Doleželová vynikala obrov-
skou pílí a pracovitostí, podařilo se jí
zvládnout i umění technicky z nejná-
ročnějších − umění pravé fresky. Její
dílo má dvě roviny − lidskou a filoso-
fickou. Byla malířkou lidí, lidské spo-
lečnosti, vztahů a citů. Několik jejích
děl je k vidění v Jihlavě.
    Jejím přáním bylo vybudování stálé
galerie, uměleckou pozůstalost odká-
zala dominikánskému řádu s pod-
mínkou realizace stálé expozice v Do-
minikánském klášteře v Jihlavě. Dílo
bylo později přestěhováno do Ja-
blonného v Podještědí, kde je insta-
lována menší stálá výstava.
    Svou životní pou� skončila v Telči
dne 30. prosince 1993.
    

Alfred HABERMANN /1930/
    Cena města Jihlavy in−memoriam
za celoživotní pedagogickou činnost
a práci v oblasti uměleckého ko-
vářství a šíření této myšlenky po
celém světě.
    Nestor uměleckých kovářů se na-
rodil v Jihlavě, byl podruhé ženatý,
otcem čtyř dětí. Alfred Habermann

pochází z kovářské rodiny, po praotci
jde již o pátou generaci uměleckých
kovářů v rodině.
    Po válce pracoval v kovárnách a
po znárodnění ve Zbrojovce jako ná-
strojař. Založil kovárnu u Jakubského
náměstí, začali mu říkat Kovář od sv.
Jakuba. V osmdesátých letech byl za-
městnancem Organizace uměleckých
řemesel pod ministerstvem kultury.
Dělal převážně restaurátorské práce
památek. Studoval v tehdejší NDR v
Berlíně na umělecké škole, se svými
díly se dostal na světovou výstavu do
Lindau, kde vystavoval bez jména au-
tora. Odešel do Německa, rozvíjel svo-
ji praxi a pedagogickou činnost, hod-
ně cestoval, navštívil USA, Japonsko
či Izrael. Během následujících let se i
díky své mezinárodní pedagogické
práci postupně stal legendou umělec-
kého kovářství. Je autorem děl vysta-
vovaných po celém světě. Německý
prezident mu předal Spolkový kříž
Za zásluhy.
    Spoluzaložil světový mítink kovářů
Hefaiston, který se pravidelně ode-
hrává na hradě Helfštýn u Lipníka
nad Bečvou. Hefaiston se stal jedním
z nejprestižnějších setkání svého dru-
hu na světě. Letošní ročník byl věno-
vaný jeho památce.
    Alfred Haberman žil v rakouském
městečku Ybbsitz. Ve městě je tzv.
železná stezka. Po toku řeky Ybbs
vznikly kovárny a dodnes tam nava-
zují na tuto tradici. Prof. Habermann
pracoval s pomocí praktikantů do po-
slední chvíle svého života. Zastupi-
telstvo města Jihlavy udělilo Cenu
města Jihlavy prof. Alfredu Haber-
mannovi na svém 10. zasedání 15.
dubna 2008, v době, kdy ještě žil. On
sám se již o ocenění nedozvěděl. Zem-
řel náhle v nedožitých 78 letech dne
28. dubna 2008. −lm, tz−

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
    od nejoblíbenějších svátků roku nás dělí ještě několik týdnů, ale protože
Noviny jihlavské radnice vyjdou znovu až za měsíc, dovoluji si vás už
nyní, na prahu adventu, pozdravit a popřát vám hezké Vánoce.
    Jdeme do finále velmi rušného roku, město i celá naše země zažily
řadu změn, z některých můžeme mít radost, jiné nás možná tolik netěší.
Ale právě te� přišel čas na to méně pěkné zapomenout, ztišit se a počkat
si na ten veselý a tajemný večer. Poj�me si předvánoční čas skutečně
prožít v klidu a s radostí ze setkávání s blízkými lidmi a hezkými zážitky.
Věci se časem opotřebují, ale pěkná vzpomínka v nás zůstane nadlouho.
    Za všechny kolegy a kolegyně z vedení města a z úřadu bych si přál,
abyste i letos tak hojně navštěvovali bohatý program, který radnice pro
předvánoční čas spolu s dalšími lidmi a organizacemi pro všechny oby-
vatele i návštěvníky města připravila. Váš zájem je pro nás tou nejlepší
odměnou.
    Rád bych také poděkoval každému, kdo se celý rok jakkoliv podílel na
zlepšení života v našem městě. Věřte, že by to byl dlouhý seznam. Těším
se, že se s takovým množstvím energie, práce a nápadů budeme setkávat
i v příštím roce. Jen vše dobré, hezké vánoční svátky a dobrý závěr roku
2008
    přeje váš primátor Jaroslav Vymazal
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ING. IVAN BOHATÝ

MILOSLAV BRTNÍK

PRIMÁTOR MĚSTA Jaroslav Vymazal (uprostřed) předal Ceny města Jihlavy
oceněným. Foto: Jan Černo
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Čištění a zazimování kašen
    Jihlavské kašny na Masarykově ná-
městí se dočkaly vypouštění a zazi-
mování.
    SMJ zatím zazimovaly pouze spod-
ní kašnu Amfitrité na Masarykově ná-
městí v Jihlavě. Kašna Neptun na hor-
ní části Masarykova náměstí se bude
nejenom zazimovávat, ale také mo-
bilně zakrývat. Mobilní paravan je za-
tím jen na horní kašně Neptun, a to
z důvodu, že je zde umístěno osvět-

lení. Paravan respektuje tvary dle do-
bových fotografií. Osvětlení v dolní
kašně Amfitrité zatím není plánová-
no.
    Nová sezóna pro kašny začne opět
začátkem dubna 2009. Čištění kašen
se během sezóny provádí cca 1x za 2
měsíce. (dle požadavků Správy realit
města Jihlavy) a stojí zhruba 10.000,−
Kč. −lm−

Jan Dršata
vystřídal Hinka

    V městském zastupitelstvu se ob-
jevila nová tvář. Patří novému měst-
skému zastupiteli Janu Dršatovi
(ODS), který vystřídal zastupitele
Vladimíra Hinka (ODS).
    Jan Dršata složil na jednání zastu-
pitelstva 4. listopadu slib zastupitele.
Je mu 44 roků, pracuje jako vedoucí
střediska stavební firmy. O náhradě
členství Vladimíra Hinka v rozpočto-
vé komisi zatím podle vlastních slov
neuvažuje, ale chtěl by se zapojit do
problémů s územním plánováním.
Vladimír Hink je jako poslanec Par-
lamentu ČR zaneprázdněn a již dva-
krát se nemohl jednání zastupitelstva
zúčastnit. −lm−

Náměstek primátora Martin Hyský
skončil ve funkci a postoupil na kraj
    Výsledky krajských voleb se dotkly také dění na radnici. Náměstek primá-
tora Vladimír Hyský (ČSSD) odešel z radnice na krajský úřad.
    Hyský se stal po dokončení povolebních jednání krajským radním za svoji
stranu a uvolnil tím místo náměstka primátora pro ČSSD. O jeho náhradě
bude jednat vedení města s ČSSD asi v polovině prosince. -lm-

Lesy v okolí Jihlavy...
(Dokončení ze str. 1)
    "Takový přístup soukromníka ne-
pamatuji, velmi to oceňujeme. Z lesa
jsme s pomocí pana Freye odvezli více
než tunu odpadu. Byly to pneumati-
ky, skla, plasty, nárazníky, textilie,
čalounění, sedadla a další kompo-
nenty z aut. Bylo by přínosné, kdyby
přístup pana Freye inspiroval i další
podnikatele," ohodnotil přístup firmy
Robert Ďásek z odboru životního pro-
středí.
    Od počátku letošního roku hradil
OŽP uložení 15,08 t odpadu, pochá-
zejícího z úklidu lesů. K tomu je nut-
no připočíst množství odpadu, jehož
uložení si platila SML sama. Pravi-
delný výskyt černých skládek je na-
příklad v Kropáčkově lese směrem
na Henčov. OŽP zaplatil od počátku
letošního roku za odstranění černých
skládek na území města Jihlavy a v
příměstských částech 291 800 Kč.

−lm−
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MARTIN HYSKÝ se v listopadu zúčastnil svého posledního jednání městského
zastupitelstva ve funkci náměstka primátora Jihlavy. Foto: Lubomír Maštera
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Městské policii
zemřela strážnice

    Ve věku pouhých 31 let náhle
zemřela strážnice jihlavské měst-
ské policie Marcela Punčochářová.
Její smrt uctili městští zastupitelé
minutou ticha na jednání zastupi-
telstva počátkem listopadu.
    Vedení města nechalo na zna-
mení smutku nad radnicí vyvěsit
černou vlajku. Posledního rozlou-
čení v kněžickém kostele se zúča-
stnily stovky lidí. Kromě nejbliž-
ších příbuzných, kamarádů a přá-
tel se smutečního obřadu zúča-
stnilo vedení městské policie a ko-
legové z práce. −lm−

Foto: 302
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JAN DRŠATA je novým městským za-
stupitelem od 4. listopadu, kdy složil
slib zastupitele.

Foto: Lubomír Maštera

R. Vovsík: Zastupitele čeká rozhodování o HZS
(Dokončení ze str. 1)
    Jak to bude s vedlejší tréninkovou
plochou?
    Samostatnou kapitolou je vedlejší
tréninková plocha, která by se mohla
urychlit tím, že bychom využili peněz
z EU (původně plánovaných na sta-
dion u ZŠ Seifertova). Až po dubno-
vém rozhodnutí zastupitelstva bude
teprve možno vypsat výběrové řízení
na dodavatele vybrané varianty (to
může trvat i půl roku). Je tedy zjevné,
že vlastní rekonstrukce HZS může být
zahájena až po sezóně 2009/2010.
    Jak daleko je připraven prodej
Prádelen a čistíren (PaČ)?
    Pokračujeme v přípravě prodeje
městské společnosti PaČ. Doufám, že
tento prodej se podaří v závěru roku
2009 a získané finanční prostředky
nám pomohou spolufinancovat pro-
jekty hrazené z prostředků fondů EU.
    V současnosti probíhá výběrové ří-
zení na firmu, která prodej připraví.
Termín dokončení přípravy je 31. 5.
2009. Červnové zastupitelstvo by pak
rozhodovalo o vlastním prodeji. V pří-
padě kladného stanoviska zastupitelů
by pak byl ihned zahájen vlastní pro-
dej společnosti. Mám již signály, že
o společnost bude na trhu zájem.
    Trvalým úkolem je boj proti spre-
jerství. Jak se městu daří?
    Nadále pokračujeme v boji proti
všem formám vandalizmu, a tedy i v
boji proti sprejerství. K 20. listopadu

bylo z fondu oprav schváleno vypla-
cení více než 160 tis. Kč majitelům
poškozených nemovitostí za účelem
odstranění těchto "výtvorů". Z toho
polovina prostředků byla čerpána pro-
střednictvím společného projektu s
Integrovanou střední školou stavební.
    Rád bych panu řediteli Tomanovi i
jeho studentům touto formou podě-
koval za spolupráci. Jsem rád, že i
ostatní opatření začínají mít svůj
efekt. Když se dnes procházím kolem
škol ZŠ Březinova a Demlova, pro-
cházím se kolem čistých fasád, ačko-
liv v minulosti tomu tak nikdy nebylo.
Vyčištění těchto fasád i instalace ka-
mer tady splnily svůj účel.
    Sešel jsem se dokonce s jedním z
aktivních jihlavských sprejerů a z jeho
úst jsem se dozvěděl, že jedno z nej-
obávanějších opatření mezi sprejery
je zveřejňování jejich jmen (tedy jmen
sprejerů pravomocně odsouzených za
tuto činnost a starších 18 let). Takže
i v lednu roku 2009 budou opět zve-
řejněna jména těch, kteří nemají re-
spekt k soukromému vlastnictví.
    Pochopitelně i nadále budeme hle-
dat řešení, která by byla v boji proti
sprejerství účinná.
    Po Jihlavě vznikla nová dětská
hřiště...
    Velmi mě těší, že se vloni podařilo
postavit šest zcela nových dětských
hřiš�. Jednalo se o první etapu a i v

následujících letech bychom v této
činnosti rádi pokračovali. Pro rok
2009 počítáme s pěti miliony korun
na zbudování dalších hřiš� a tím na
dokončování funkční sítě těchto hřiš�
po celém městě. Tentokrát by nám
velkou část těchto peněz měly uhradit
prostředky z EU.
    Na konferenci Zdravé město se
jako o jednom z problémů mluvilo
o kvalitě chodníků ve městě...

    Pro rok 2009 jsme si jako prioritu
vytyčili i opravy chodníků, nebo� vní-
máme, že právě toto je jeden z dalších
velkých problémů, trápících obyvatele
Jihlavy. Již v provozním rozpočtu za
tímto účelem vyčleňujeme téměř 30
mil. Kč.
    Dočkat by se tak měly například
chodníky v MPR, podchod na Březin-
kách či rozpadlé parkoviště a chodník
u domu Březinova 127. −lm−



T. Koukal: Adventní koncerty
na radnici loni s kladným ohlasem

    Magistrát také letos poskytuje pro-
story radnice pro vánoční pořady. Na
co se máme těšit a o kultuře obecně
jsme se bavili s vedoucím odboru
školství, kultury a tělovýchovy To-
mášem Koukalem.
    
    Co je připraveno na letošní ji-
hlavské Vánoce?
    "Vánoční programy jsou dlouho-
době nejhojněji navštěvované akce.
Letošní první a domnívám se, že i
nejoblíbenější akce na náměstí je roz-
svícení vánočního stromu a osvětlení
ulic, včetně doprovodného programu.
    Oproti minulému roku začínáme
již 30. listopadu na první adventní
neděli, kdy slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromu v 17.00 hodin bude
předcházet kulturní program v podání
skupiny Voxtet a záhy po poté vy-
stoupí Jakub Smolík.
    Po loňských dobrých zkušenostech
s adventními koncerty na radnici
chceme v tomto trendu pokračovat,
takže Jihlavané se mohou těšit na Ko-
morní filharmonii Vysočina, na Mu-
zicu Dolce, na Jaroslava Svěceného a
v neposlední řadě na hudebníky ze
základní umělecké školy."
    
    Kolik to bude stát peněz?
    "Finanční náročnost jihlavských
Vánoc se pohybuje v řádech statisíců.
Můžeme se těšit na nové ozdoby, kte-
ré zvýrazní vánoční atmosféru stromu
jako dominantního symbolu Vánoc.
Reagujeme tak na interpelace z loň-
ska, kdy nám bylo vyčítáno, že za
denního světla není na vánočním stro-
mu poznat, že je vánoční. K dalšímu
rozšíření vánočního osvětlení proza-
tím nedojde."
    
    Víme, že se bude vánoční strom
rozsvěcet 30. listopadu. Jak to bude
s jeho nazdobením?
    "Zdobení proběhne 26. a 27. 11.
2008 − zajiš�ují Služby města Jihlavy
(SMJ). Strom bude ozdoben modrým
řetězem s LED diodami (nákup vloni).
Dokoupeny byly ozdoby v letošním
roce, a to 72 ks − 36 ks ozdob se
stříbrnou girlandou a 36 ks ozdob svě-
telných s LED diodami v bílé barvě
(ve tvaru rampouchů). Použito bude
tolik ozdob, kolik dovolí rozpětí větví
stromu a síla větví (zátěž ozdob pro
období mrazu)."
    
    Které ulice v Jihlavě budou vy-
zdobeny?

    "Výzdoba města se týká ulice Be-
nešova, Palackého, Brány Matky Boží
a Komenského. Budou použité svě-
telné převěsy, které jsou ale již po-
měrně letité."
    
    Jaká další výzdoba je připravena?
    "Sloupy veřejného osvětlení na Ma-

sarykově náměstí v počtu 24 ks budou
ozdobeny LED diodovým komponen-
tem v modro−bílé barvě − stromečky
(nákup vloni). Dále budou nazdobeny
smrky v parku mezi kinem Dukla a
KB barevným řetězem a bílým řetě-
zem."
    
    Součástí Vánoc jsou městské trhy.
Jakou budou mít letos podobu?
    "Jihlavské jarmarky na náměstí se
zajiš�ují na základě smlouvy města
se SMJ. V letošním roce končí pětiletý
smluvní vztah a je ve fázi příprav nový
smluvní vztah. Vánoční jarmark za-
čne 30. listopadu a bude trvat do 23.
prosince 2008 v té podobě, jak ho
známe z let minulých."
    
    Poj�me ke kultuře obecně − je
ukončen grantový rok 2008. Prosím
o shrnutí grantového roku − kolik
peněz vyčerpáno, kolik žadatelů
spokojených a kolik nespokojených
a kolik muselo vracet?
    "V letošním roce došlo ke znatel-
nému zpřísnění pravidel o poskyto-
vání dotací a následně pak i ke zpřís-
nění smluvního vztahu. Cílem tohoto

kroku nemělo být "zbytečné úřado-
vání a strašení". Ale peníze takto po-
skytované jsou veřejnými penězi a
nakládání s nimi podléhá určitým pra-
vidlům, upraveným zákonem.
    Rozpočet finančních prostředků na
dotace § 3419 − sport, tělovýchova a
volný čas celkem i s tzv. "přímými
dotacemi (hokej, fotbal, tenis a ba-
zén" v r. 2008: cca 33,940.000 Kč (bu-
de do konce r. i vyčerpáno, z toho
finanční dary za nadstandardní spor-
tovní reprezentaci města činí 100 tis.
Kč − novinka oproti dřívějším rokům).
    Celkový počet žadatelů byl 41, spo-
kojeni by měli být všichni, kteří jsou
uspokojeni, 8 žádostí bylo sice vyřa-
zeno, ale zbytek žádostí všem byl vy-
kryt.
    Do rozpočtu se vrátilo cca 59 tis.
Kč − jak celá částka dotace, tak nedo-
čerpaná dotace nebo část z důvodu
chybného vyúčtování (nedodržení
procentuálního podílu žadatele aj.).
    V kultuře bylo rozděleno celkem
9,489.478,− Kč na 89 žádostí, z toho
bylo vráceno z podobných důvodů
jako u sportu 22.153,− Kč." −lm−

VEDOUCÍ ODBORU školství, kultury a tělovýchovy magistrátu Tomáš Koukal přebírá cenu za turnaj měst v malé
kopané letos v Polné, který Jihlava vyhrála. Foto: archiv NJR 

Foto: 402
Š: 100.00 / V: 50.25

MĚSTSKÝ radní Vítězslav Schrek přijal na radnici českého dirigenta a houslistu
Petra Vronského (vlevo). Petr Vronský využil pracovní návštěvu města k pro-
hlídce radnice, ale jeho hlavním posláním bylo vedení kurzu mistrovských
dirigentských kurzů, pořádaných Komorní filharmonií.Foto: Lubomír Maštera

Foto: 401
Š: 152.00 / V: 165.0

STRANA    4 Aktuality NJR  -  PROSINEC  2008



Parkování největším problémem Jihlavy
    S vámi o všem? Ovšem! To byl slo-
gan prvního veřejného fóra Zdravého
města, tedy setkání veřejnosti, zá-
stupců města, úřadu a místních insti-
tucí, které se uskutečnilo v polovině
listopadu.
    Smyslem činnosti Zdravého města
je mimo jiné zapojení veřejnosti a růz-
ných organizací do života ve městě,
včerejší fórum bylo konkrétním kro-
kem této aktivity. Účastníci fóra vy-
brali a popsali problémy města, které
by se měly řešit pro zlepšení života v
Jihlavě.
    V salónku Domu kultury a odborů
se sešlo několik desítek účastníků, kte-
ří se rozdělili do skupin podle okruhů,
o kterých chtěli diskutovat (doprava,
životní prostředí, ekonomika, kultura,
sport atd.). Celkem se z osmi skupin
vybralo 17 problémů, z následujícího
hlasování vzešlo deset priorit, deset
nejpalčivějších problémů Jihlavy:
    1. Řešení problematiky parkování
    2. Prevence kriminality a patologic-
kých jevů dětí a mládeže
    3. Dostupné bydlení pro potřebné
(např. startovací byty, apod.)
    4. Přibývání zpevněných ploch vs.
nedostatek klidových zelených ploch
    5. Emise do ovzduší, hlukové emise
z průmyslu a dopravy
    6. Nedostatek koridorů pro pěší a
cyklisty ve městě, včetně parků
    7. Zlepšení podmínek života speci-
fických skupin obyvatelstva (senioři,
osoby s handicapem, osoby ohrožené
sociálním vyloučením, apod.)
    8. Preference městské hromadné do-
pravy před individuální dopravou

    9. Nedostatek odpovídajících ploch
pro pořádání kulturních a sportovních
akcí
    10. Kapacity infrastruktury (dosta-
tečně dimenzované sítě, kanalizace,
silnice) pro rozvoj města
    "Vybrané a odhlasované desatero
témat ještě poměříme s výsledky so-
ciologického průzkumu nebo ankety

na širším vzorku obyvatelstva. Počát-
kem příštího roku dostanou výsledek
našeho zjištění zastupitelé na vědo-
mí," popsala využití výstupů z fóra
Gabriela Součková, která projekt Zdra-
vého města v Jihlavě vede.
    "Zapojení Jihlavy do sítě Zdravých
měst považuji za přínosné. Informace
z prvního fóra a dalších průzkumů mo-
hou úřadu pomáhat v plánování a za-
stupitelům v rozhodování o potřebách

města," uvedl primátor Jaroslav Vy-
mazal.
    Během příštího roku budou násle-
dovat tři další setkání věnovaná už
konkrétním tématům − Zdraví, zdravý
životní styl a sociální problematika,
Vzdělávání, sport a volný čas a Životní
prostředí a doprava.
    Fórum Zdravého města je součástí
projektu, který je financován z Revol-
vingového fondu Ministerstva životní-
ho prostředí České republiky. −lm−

Nová lávka přes řeku spojila břehy
    Koncem měsíce došlo k slavnostní-
mu otevření nové cyklostezky a lávky
přes řeku v blízkosti Teniscentra.
    Stezka vychází z historického cent-
ra města, spojuje několik důležitých
dopravních, kulturních a sportovních
zařízení, vyús�uje na již existující cy-
klostezce na ulici Romana Havelky −
v lokalitě se sportovními, volnočaso-
vými a obchodními centry. Na starší
cyklostezku se napojuje pětačtyřiceti-
metrovou betonovou lávkou přes řeku
Jihlavu. Trasa je dále značená až na
ulici U Boroviny (k rybníku Borovin-
ka).
    Oficiální zahájení proběhlo za účas-
ti vedení města, partnerů projektu a
dodavatele stavby.
    Nová lávka je dlouhá 45 metrů, ši-
roká tři metry, sklon oblouku lávky
vyhovuje i pro pohyb tělesně postiže-
ných občanů. Celkové náklady na
stezku včetně lávky jsou 14,5 milionu

korun. Částkou 6.101.889,50 korun se
na úhradě podílí Státní fond dopravní
infrastruktury, 400.000 korunami při-
spěla na lávku i společnosti E.ON,
ostatní náklady hradí město Jihlava
ze svého rozpočtu. Dodavatelem je
firma Stavby silnic a železnic.
    "Akce koncem měsíce byla oficiál-
ním otevřením nové stezky, ale záro-
veň to považujeme za symbolické
ukončení letošní cyklistické sezóny,"
dodal primátor Jaroslav Vymazal.
    Samotnému otevření lávky před-
cházela zatěžkávací zkouška. Sedm
nákladních vozidel o celkové hmot-
nosti 35 tun vjelo na novou lávku pro
pěší a cyklisty. Statická zatěžkávací
zkouška probíhala jednu hodinu, vo-
zidla byla umístěna na projektantem
předem určená místa, odborníci sle-
dovali a měřili projevy při zatížení a
následném odstranění zátěže. −lm−

Foto: 801
Š: 152.00 / V: 84.00

GABRIELA SOUČKOVÁ je koordinátorkou projektu Zdravé město. Veřejná beseda odhalila problémy trápící občany
města. Foto: Lubomír Maštera

Foto: 802
Š: 100.00 / V: 149.0

Nové parkoviště vzniklo
na Masarykově náměstí

    Služby města Jihlavy (SMJ) začaly
3. listopadu provozovat nové parko-
viště na Masarykově náměstí v Jihlavě.
Parkoviště je v horní části náměstí na-
proti prodejně Ba�a.
    Na tomto parkovišti vzniklo 18 par-
kovacích míst a jeho součástí je také
parkovací automat a nové dopravní
značení. Celá realizace a příprava to-
hoto parkoviště na provoz stála zhru-
ba 50.000,− Kč. Náklady a práce byly
provedeny v režii SMJ a nově vzniklá

parkovací místa jsou částečnou ná-
hradou za zrušené dočasné parkoviště
na Benešově ulici v Jihlavě.
    Ceník a provozní doba parkoviště
na Masarykově náměstí v Jihlavě
    Provozní doba:
    Po − Pá: 7.00 − 18.00 hod.
    Sobota: 7.00 − 12.00 hod.
    Neděle: volné parkování zdarma
    sazba parkovného − 30,− Kč/1 hod.,
    minimální sazba − 10,− Kč. −lm−

SCHÉMA parkování na Masarykově náměstí. Repro: archiv NJR
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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
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Jihlavané mají nový sběrný dvůr
    Od listopadu je v sídle Služeb města
Jihlavy (SMJ) otevřený nový sběrný
dvůr. Jde o moderní systém takzva-
ných kójí, do kterých mohou lidé při-
vážet zdarma odpady a vytřídit je do
jednotlivých boxů.
    První je na separovaný odpad, ve
druhém lze ukládat železný šrot, ne-
chybí v něm kontejner na velkoobje-
mový odpad a zářivky. Třetí box je
vyhrazen pro elektrozařízení, polys-
tyren, papír a pneumatiky. Společnost
SMJ nechala přebudovat také vrátnici.
    "Celkové množství odpadu narůstá
geometrickou řadou a my jsme odpo-
vědni za to, abychom co nejméně
drancovali zdroje. Věřím, že tento
dvůr k tomu svým lepším tříděním a
nakládáním s odpady přispěje," řekl
při slavnostním otevírání dvora pri-
mátor Jaroslav Vymazal.
    Náklady na vybudování sběrného
dvora přesáhly 11 milionů korun.
Úprava vrátnice a okolí vyšla na 4,7
milionu korun, za úpravu sběrného

dvora, zadního traktu a nového oplo-
cení společnost zaplatila 6,7 milionu
korun.
    Sběrný dvůr je veřejnosti k dispo-
zici každý den kromě neděle. "Pokud
někdo nemá možnost odpad do areálu
sám odvézt, SMJ nabízejí přistavení,
resp. pronájem různě velkých kontej-
nerů a jejich odvoz. Odpad vytřídí −
kromě stavební sutě, která zamíří na
henčovskou skládku," připomněl jed-
natel společnosti SMJ Jindřich Klega.
    Kam můžete vozit odpady:
    1. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY,
Havlíčkova 64
    provozní doba: Pondělí − pátek
    6.00 − 19.00 hod.
    Sobota 7.30 − 12.00 hod.
    (telefon: 567 553 111)
    2. REMAT, U hlavního nádraží 3
    provozní doba: Pondělí až pátek
    9.00 − 18.00 hod.
    Sobota 8.00 − 12.00 hod.
    (telefon: 567 210 983) (lm)

HISTORIK Zdeněk Jaroš při křtu své knihy podepsal několik výtisků a přijal
gratulace vedení města na čele s primátorem a jeho náměstky. Na snímku
Irena Wagnerová. Foto: Jan Černo

Zvon Zuzana u sv. Jakuba Zvonem míru
    Na Den válečných veteránů 11. lis-
topadu se v Jihlavě rozezněl Zvon
míru.
    Vedení města se připojilo k výzvě
Asociace nositelů legionářských tra-
dic k účasti na akci, která byla připo-
mínkou obětí prvního, druhého i tře-
tího odboje. Radnice se na rozeznění
zvonu dohodla s farou kostela sv. Ja-
kuba, Zvonem míru byl zvon Zuzana.
Znovu se Zvon míru rozezní 8. května
ve 12 hodin na oslavu ukončení druhé
světové války.
    Zvon Zuzana byl zavěšen ve druhé,
54 metrů vysoké věži kostela v roce
1563, s váhou 7.086 kg je to druhý
největší zvon na Moravě.
    Z výzvy Asociace nositelů legio-
nářských tradic citujeme:
    

Zvon míru
    Hlas zvonů provází lidstvo po tisíce
let. Zvony zněly jako poslední po-
zdrav vojákům, odcházejícím do vál-
ky, varovaly před nebezpečím a také
jásavým hlaholem vítaly návrat vojá-
ků. K nejsmutnějším chvílím patřilo
rekvírování zvonů k jejich přeměně
na zbraně. V italském Roveretu vznikl
po 1. světové válce zvon zcela uni-
kátní, byl vytvořen ze zbraní.
    

Vznik Zvonu padlých
    Během 1. světové války se v Itálii

českoslovenští příslušníci průzkum-
ných rot (1600−1800 mužů) význam-
ně podíleli na osvobození Trenta, Per-
gine a Rovereta. V rozkazu ze dne 3.
listopadu 1918 je generalisimus Diaz
oceňuje slovy: "Čestné citace zaslu-
huje 1. skupina lehké jízdy Padova
IV. armády, 4. skupina alpinů, 29.
útočný oddíl XXIX. armády, kteří
první vstoupili do Rovereta, a 39. prů-
zkumný pluk československý, který
bojuje po boku našich armád". Proto
si gen. Diaz přál, aby tito Čechoslováci
byli zastoupeni při podepisování ra-
kousko−uherské kapitulace na hradě
v Roveretu.
    Právě tehdy farář Don Antonio Ros-
saro navrhl, aby ze zbraní, které zů-
staly na polích, loukách a v lesích,
byl ulit zvon, který by svým hlasem
připomínal památku obětí boje za svo-
bodu: La Campana dei Cauduti − Zvon
padlých. Na výzvu italské vlády da-
rovaly kov všechny země, které se
zúčastnily první světové války, a to i
ČSR, která z plzeňské zbrojovky da-
rovala část kanónu.
    Před 83 lety, 24. května 1925, byl
zvon umístěn na roveretském hradě,
kde bylo vybudováno i válečné mu-
zeum. Se vzpomínkou na matky, které
v bojích ztratily své syny, byl zvon
pokřtěn Maria dolens (Matka trpící).
Slavnosti se zúčastnil král Viktor Ema-
nuel III., diplomaté ze zemí, které na
nový zvon přispěly. Československá

vláda pověřila zastupováním republi-
ky našeho milánského konzula Jana
Lašku, italského legionáře, který byl
za války v hodnosti poručíka poboč-
níkem slavného velitele gen. Grazia-
niho, velkého přítele našich vojáků.
Původní zvon byl po letech pro po-
škození demontován, roztaven a zno-
vu ulit, do Rovereta byl vrácen 26.
května 1940.
    Po dvaceti letech se ve zvonu obje-
vila trhlina, už neopravitelná. Zvon
byl znovu snesen, roztaven a 1. října
1964 znovu ulit. Před 40 lety se vracel
zpět a v triumfálním průvodu jej po
cestě Itálií všude zdravili. Nevracel
se však na hrad, ale na nové, velmi
citlivě vybrané místo, na pahorek Col-
le di Miravalle, vysoko nad řekou Adi-
cí a nad památníkem Assário Castel
Dante, na místo někdejšího zámku,
kde pobýval Dante a psal zde svou
Božskou komedii.

Parametry zvonu
    Roveretský zvon patří k největším
na světě, jeho výška je 3,36 m, průměr
3,21 m, váha 22,6 tun. Je zavěšen na
mohutné kovové konstrukci, zapuš-
těné do betonového podkladu, ohra-
ničen ozdobným plůtkem a obklopen
stožáry s vlajkami národů, které po
boku Itálie bojovaly za svobodu. Asi
15 m od zvonu je ve stínu okrasného
keře na kamenném podstavci bron-
zová busta Dona Antonia Rossara

(1983 − 1952). Zvon je rozezníván z
města pomocí elektromotoru, každý
večer se ozývá jeho hlas ve 21 hodin
jedním stem úderů.
    Jeho zvuk se odráží ozvěnou od
úbočí Monte Balda a Doss Alta, v mís-
tech těžkých bojů našich dobrovolní-
ků. Zvon je zdoben reliéfy, které před-
stavují válku i mír. Nejznámějším se
stal vyrytý výrok papeže Pia XII: "Mí-
rem není nic ztraceno, válkou může
být ztraceno všechno."

Slavnostní zvonění
    Na počest našich obětí zněl zvon
dvěma sty údery původně 15. června
− se vzpomínkou na hromadné po-
pravy našich legionářů a na těžkou
bitvu na řece Piavě, která nepředsta-
vuje pouze jeden z nejkrvavějších bo-
jů našeho vojska v Itálii, ale také první
krok ke konečné porážce nepřítele.
Později byl termín změněn na 28. ří-
jen. Již mnoho let se u zvonu konají
slavnostní shromáždění za mír ve svě-
tě.
    V roce 1993 vznikla tzv. Říčanská
výzva, ve které starosta města vyzval
všechny starosty v ČR, aby se připojili
na památku všech válečných veterá-
nů, padlých v minulých válkách, k
tomuto zvonění. Jako první ji přijal
starosta MČ Praha−Řepy a postupně
se výzva rozšiřovala a stále rozšiřuje
na další města, farnosti a obce. −lm−

Vysoká škola polytechnická
obdržela cenu Přemysla Pittra

    V listopadu došlo v Gotickém sálu
magistrátu k předání Medaile Pře-
mysla Pittra Vysoké škole polytech-
nické Jihlava a Iglauer Regionalkul-
turverband (Jihlavské regionální kul-
turní sdružení).
    Cena byla udělena vysoké škole za
podporu a rozvoj kulturních a vzdě-
lávacích aktivit v oblasti česko−ně-
mecko−rakouských vztahů za pří-
tomnosti ministra školství Ondřeje
Lišky a 1. místopředsedy Senátu Par-
lamentu ČR Petra Pitharta.
    Nadační fond Přemysla Pittra a Ol-

gy Fierzové uděluje ocenění za vý-
znamné aktivity naplňující myšlen-
kový odkaz Přemysla Pittra a Olgy
Fierzové v kontextu česko−německé-
ho smíření, ochrany lidských práv,
odmítání antisemitismu a xenofobie.
    Po předání ceny následovala veřej-
ná přednáška "Přemysl Pitter − život
a dílo" o životě a díle světově uzná-
vaného humanisty, křes�anského
myslitele, pedagoga, spisovatele a vý-
znamného činitele českého třetího
exilu v aule Vysoké školy polytech-
nické. −lm−

Foto: 1901
Š: 100.00 / V: 64.12

Vojáci, války a Jihlava knižně

    Historik Zdeněk Jaroš napsal a ji-
hlavský magistrát vydal knihu "Vojá-
ci, války a Jihlava v letech 1741 −
1939".
    Dílo oficiálně uvedl do života křest,
který proběhl v programu oslav 90.
výročí vyhlášení samostatného Čes-
koslovenska a kmotrem se stal pri-
mátor Jaroslav Vymazal.
    Autor v knize sleduje dění od doby,
kdy za vlády Marie Terezie získala
Jihlava stálou vojenskou posádku.
"Armáda ovlivnila město jako takové,
také o tom kniha pojednává. Přítom-
nost vojska měla vliv na budování
komunikací, hradebního systému, ob-
chodů či železnice," řekl Zdeněk Ja-
roš.
    První část knihy popisuje život voj-
ska a města za dob habsburské mo-
narchie, druhá část knihy se věnuje
v období po vzniku republiky. "Pro
mě a věřím, že i pro čtenáře, je nejvíce

zajímavá část knihy mapující dějiny
první světové války v souvislostech k
městu a zdejším vojenským útvarům.
V knize připomínám také legie − ital-
ský 31. pluk, který tady dostal domov
a dvacet let první republiky v Jihlavě
je s ním spjato," uvedl autor nové
knihy Zdeněk Jaroš.
    Kniha o třech stech stranách je do-
plněna o obrazovou přílohou a por-
tréty osob, o nichž se v knize píše.
Kniha mapuje historii vojska ve městě
do 15. března 1939, kdy do Jihlavy
přijely první jednotky nacistických
okupantů.
    "Oceňuji to, že Zdeněk Jaroš doká-
že historická fakta podat populární
formou. Kniha může být nejen zají-
mavým čtením, ale také kvalitním a
dobře přístupným zdrojem informací
pro žáky a studenty. Neměla by chybět
v knihovnách škol," uvedl při křtu
primátor Jaroslav Vymazal. −lm−
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Představujeme: Sbor dobrovolných hasičů Zborná
    Hoří. Hoří! Hasičárnou se míhají
postavy, každý ví, co má dělat, trvá to
pár vteřin. Se sirénou a modrými ma-
jáky vyjíždí hasičský záchranný sbor
vstříc souboji se živlem. Většina lidí
při vyslovení slova hasiči nevidí dále
než k boji těchto mužů s ohněm. V
případě Zborenských hasičů je to ale
rozhodně mylný pohled. Sbor dobro-
volných hasičů Zborná chrání majetek
i životy lidí v obci již 80 let. První
zmínky o sboru prý jsou ve Zborenské
kronice, tu z roku 1928, kdy byl český
sbor založen, se ale dosud nepodařilo
vypátrat. Znám je první velitel, kterým
byl Josef Schnelar. Dá se předpokládat
i existence německého sboru, který
pravděpodobně fungoval ještě dříve
(zmínka o pěti padlých členech v 1.
světové válce z roku 1914).
    
    Archiv dále vydává kusé zmínky o
další existenci: 1939 v souvislosti s 2.
světovou válkou přerušení činnosti z
důvodů zabavení techniky, květen
1945 obnovení činnosti sboru, který
"má 9 členů, předsedou jest hajný
Dvořák," jak se píše v obecní kronice
v roce 1950. Z dnešního pohledu ús-
měvnou zmínkou je ta z roku 1951,
kdy bylo sboru přikázáno dát k službě
postradatelné členy kvůli sběru man-
delinky bramborové. "Nenašlo se nic,"
píše se v kronice.
    Sbor požárníků, jak se v komunis-
tické době hasičům říkalo, přispěl na-
příklad také obci na zakoupení pro-
mítacího přístroje. V roce 1953 hasili
požárníci požár státního statku Stříbr-
ný Dvůr. V roce 1957 je uváděn jako
velitel Karel Cempírek v souvislosti s
okrskovou soutěží, kde Zborná skon-
čila první před Smrčnou. V roce 1959
už je jako velitel uveden František Du-
ba.
    Dále je známo, že v roce 1989 je
velitelem Pavel Koten, starostou Vác-
lav Kameník, sbor má 29 členů a z

toho 2 ženy. V nedávné minulosti pak
starostoval Jindřich Kvarda a velitelem
byl Libor Ruskay.
    Výrazné probuzení a oživení sbor
zažívá od roku 2002. Post velitele pře-
bral zástupce nové generace Jiří Sko-
řepa, sbor má také nového starostu.
Od roku 2002 se sbor pravidelně účast-
ní soutěží prověřujících připravenost
členů k zásahu, většinou s úspěchem.
Za úspěch se tu neskromně považuje
pouze vítězství.
    V současné době se sbor skládá z
29 členů, z toho je 9 žen a dívek. Z
důvodů omezené kapacity naší malé,
útulné, nyní bohužel i sprejery po-
čmárané hasičárny se veškeré otázky
týkající se činnosti sboru musí řešit
na pravidelných schůzích v několik
metrů vzdáleném hostinci.
    "Například nedávno vznikla sázka
o to, jestli je možné stihnout hasičský
útok v jednom člověku pod 3 minuty,"
směje se velitel Jiří Skořepa. Na schů-
zích se samozřejmě řeší také záva-

žnější věci. V září proběhl 2. ročník
místní hasičské soutěže O Šacberskou
medaili, kterou bylo třeba pečlivě při-
pravit, v únoru se koná pravidelně ha-
sičský ples, dubnové starosti obnášejí
přípravu čarodějnic společně se stavě-
ním a kácením máje. Hasiči se tak
starají z velké části i o kulturní dění v
obci.
    Mezi další činnost samozřejmě patří
údržba techniky tak, aby byla schopná
zásahu, a samozřejmě příprava sa-
motných hasičů k akci. Děje se tak na
pravidelných cvičeních, a� už samot-
ného sboru nebo také ve spolupráci s
dalšími sbory.
    "Příkladem je námětové cvičení dál-
kové dopravy vody na Pístově," říká
Jiří Skořepa. Členové sboru také pod-
stupují různá školení, jak postupovat
při zásahu, skládají také zkoušky z
různých odborností. "Například 2 čle-
nové sboru jsou vyškoleni pro práci s
motorovou pilou." Důležitou přípra-
vou k zásahu jsou také soutěže v ha-

sičském sportu, kterých se snažíme
účastnit a hlavně vítězit.
    "Letošní největší úspěch je účast v
okresním kole požárního sportu, kam
jsme postoupili z prvního místa v okrs-
ku," připomíná Skořepa. K opravdo-
vému zásahu u požáru jednotka na-
štěstí vyjet už dlouho nemusela. "A
doufám, že dlouho ještě nebude muset,
rádi budeme techniku vyndávat pouze
při soutěžích," klepe na dřevo Skoře-
pa.
    Zborenští hasiči vlastní kromě té
nové také historickou techniku: "Má-
me tu motorovou stříkačku z roku
1926, která je stále plně funkční. Při
oslavách 80 let sboru jsme s ní před-
vedli ukázkový zásah, běžela možná
lépe než ta nová mašina." Stříkačku
vozí louko�ový vůz. "Jednou za rok
ho vždycky vyndáme a jedeme s ním
na soutěž do Smrčné. Aby se trošku
provětral," s úsměvem dodává Skoře-
pa.
    Bohužel už ho dnes netáhnou koně,
které už ve Zborné nikdo nevlastní.
Tuto práci musí zastat koně v motoru
traktoru. "Z té historické techniky tu
máme ještě blembáky," směje se Sko-
řepa. "Je to takové poznávací znamení
Zborenských hasičů, plechové německé
helmy už dnes nikdo nenosí. Máme
tu i nové, ale na soutěžích jsou tyhle
plechové taková naše tradice."
    Díky zlepšené spolupráci s jihlav-
ským magistrátem je od roku 2005
jednotka postupně vybavována novou
a lepší technikou, což je pro úspěch
při zásahu klíčové. Ve spolupráci s
magistrátem se také upravuje hasičár-
na: "nechali jsme upravit půdní pro-
story hasičárny, dole už bylo holt málo
místa". Svépomocí pak sbor provedl
izolaci stěn a například nátěr střechy.
"Pořád je co dělat, rozhodně se nenu-
díme," uzavírá velitel.

Za SDH Zborná
Lukáš Havlíček a Jiří Skořepa

Foto: 2002
Š: 37.56 / V: 15.06

Foto: 2001
Š: 100.00 / V: 65.12

Dílo "papeže kovářů" v Domě Gustava Mahlera
    Dům Gustava Mahlera v Jihlavě aktuálně nabízí
výstavu nejvýznamnější osobnosti světového umě-
leckého kovářství, jihlavského rodáka Alfreda Ha-
bermanna.
    Výstava zde byla zahájena vernisáží 27. října, v
den, kdy primátor města Jaroslav Vymazal předával
nejvyšší ocenění − Cenu města Jihlavy. Kovář Ha-
bermann byl mezi oceněnými. Jihlavské zstupitel-
stvo udělilo Cenu města Jihlavy prof. Alfredu Ha-
bermannovi 15. dubna 2008, v době, kdy ještě žil.
On sám se již o ceně nedozvěděl, zemřel náhle v
nedožitých 78 letech 28. dubna 2008. Cenu města
Jihlavy převzala vdova Maria Habermann.
    Výstava "Alfred Habermann", probíhající do 12.
12. 2008 ve výstavních prostorách Domu Gustava
Mahlera je pojata jako pocta profesoru uměleckého
kovářství, nejznámějšímu příslušníku rozvětvené
kovářské dynastie Habermannů, rodákovi z Jihlavy.
Alfred Habermann (1930−2008) působil jako umě-
lecký kovář v Jihlavě do roku 1975, kdy si založil
vlastní kovárnu ve Studené na Vysočině, než se
přestěhoval do Německa, aby nakonec zakotvil v
dolnorakouském městě Ybbsitz.
    Habermann byl kosmopolitní umělec, přezdívaný
"papežem kovářů", jenž vystavoval a vyučoval po
celém světě. Byl členem několika významných ko-
vářských asociací, stál u zrodu tradice kovářského
sympozia HEFAISTON na hradu Helfštýně. Dostalo
se mu mnoha ocenění a poct, v roce 2001 mu byl
německým prezidentem Johanesem Rauem udělen
Spolkový kříž Za zásluhy za šíření kovářského ře-
mesla a celoživotní umělecké dílo (je ke zhlédnutí
na avizované výstavě).

    Výstava je nainstalována ve dvou výstavních pro-
storách, z nichž v první se může návštěvník sezná-
mit s osobou Alfreda Habermanna, jako s člověkem
i umělcem zároveň...
    Místnosti dominuje bronzová busta od akade-
mického sochaře Igora Kitzbergera (Cena Alfredu
Habermannovi, 2008), za zmínku stojí i kovaný por-
trét od Jiřího Jurdy; v jedné z vitrín je představeno
kovářské nářadí a kovářská zástěra mistra Haber-
manna, v dalších dvou potom plakety (dvě plakety
Komenského, ocenění japonských kovářů, plaketa
Confreire du Couteau de Thiers 2006, plaketa Bien-

nale Europia d arte fabbrile 2003 atd.) a mince
(Stříbrná mince 20. Hefaiston, Mince SUPŠ Turnov
1884−1994, Mince SPŠ slévárenská brno 1954−2004,
Mince let Muzea v Přerově 1888−1988, Mince Ybb-
sitz 2004...). Stěny zdobí portréty (uhel, tužka, akva-
rel) Alfreda Habermanna a fotografie umělce.
    Druhá místnost je zaměřena na vlastní tvorbu
umělce. Na první pohled zaujmou návštěvníky dva
velké svícny − židovský (židovský svícen Menora)
a křes�anský. Neméně autentické jsou i fotografie
umělcových děl, respektive práce při jejich tvorbě.

(−rt, lm−)

TYPICKÉ zborenské "blembáky" na hlavách některých hasičů SDH Zborná.
Foto: archiv NJR

Foto: 2001
Š: 135.50 / V: 63.25

ALFRED HABERMANN se své životní výstavy v Domě Gustava Mahlera již nedožil. Foto: archiv NJR
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Zastupitelé schválili projekty k zateplení škol 
Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města

    Z důvodu zajištění ochrany osob-
ních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je zveřejňováno upravené znění
usnesení Zastupitelstva města Ji-
hlavy s omezeným rozsahem zpří-
stupňovaných osobních údajů
(označené xxx − pozn. redakce).

Usnesení č. 421/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    b e r e     n a     v ě d o m í
    informaci o provedených rozpoč-
tových opatřeních schválených Ra-
dou města Jihlavy dle zdůvodnění.

Usnesení č. 422/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    převod z § 6171 Činnost místní
správy (kancelář primátora) ve výši
120.000,− Kč a převod z
    § 3613 Nebytové hospodářství (od-
bor správy realit) ve výši 300.000,−
Kč v celkové výši 420.000,− Kč na
    § 2143 Cestovní ruch (kancelář pri-
mátora) na zajištění finančních pro-
středků na projekt Poznejte Gustava
Mahlera  a
    účelové použití finančních pro-
středků z rozpočtu
    Tř. 5 Běžné výdaje
    § 2143 Cestovní ruch (kancelář pri-
mátora) ve výši 237.500,− Kč
    § 6310 Obecné příjmy a výdaje
(ekonomický odbor) ve výši 2.700,−
Kč
    § 6171 Činnost místní správy −
mzdové prostředky (personální od-
dělení) ve výši 149.500,− Kč
    Tř. 6 Kapitálové výdaje
    § 6171 Činnost místní správy − pult
(kancelář primátora) ve výši
143.000,− Kč
    na zajištění finančních prostředků
na projekt Poznejte Gustava Mahlera
v celkové výši 952.700,− Kč a
    účelové použití finančních pro-
středků z rozpočtu
    § 2143 Cestovní ruch (kancelář pri-
mátora) ve výši 638.200,− Kč
    § 6310 Obecné příjmy a výdaje
(ekonomický odbor) ve výši 2.700,−
Kč
    na zajištění finančních prostředků
Turisté, vítejte v Jihlavě v celkové
výši 640.900,− Kč
     a
    snížení výdajové části rozpočtu
    tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3313
Filmová tvorba, distribuce, kina a
shromaž�ování audiovizuálních ar-
chiválií − akce Centrum dokumen-
tárního filmu o částku 13.000.000,−
Kč,
    zvýšení příjmové části rozpočtu
    tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1333 Po-
platek za ukládání odpadů o částku
654.300,− Kč
    tř. 2 Nedaňové příjmy, § 2141
Vnitřní obchod o částku 195.000,−
Kč a
    zvýšení výdajové části rozpočtu o
částku 13.849.300,− Kč
    Projekt Poznejte Gustava Mahlera
7.936.200,− Kč
    Projekt Turisté vítejte v Jihlavě
5.913.100,− Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 423/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e

    provedení rozpočtového opatření:
    Úprava tř. 8 Financování
    Zapojení finančních prostředků z
Fondu rezerv a rozvoje − 10.000 tis.
Kč
    Úprava akcí zapojených na úvěr:
    Revitalizace části parku Malý Heu-
los + 17.500 tis. Kč
    Neformální aktivity − zázemí pro
jednotku dobrovolných hasičů −
17.500 tis. Kč
    Snížení tř. 6 Kapitálové výdaje
    Revitalizace části parku Malý Heu-
los (FRR) − 10.000 tis. Kč
    Úprava tř. 6 Kapitálové výdaje:
    Rekonstrukce útulku Pístov − 900
tis. Kč
    ZŠ Demlova − rekonstrukce bazénu
− 500 tis. Kč
    Centrum dokumentárního filmu −
2.800 tis. Kč
    VO K. Světlé, B. Němcové − 300
tis. Kč
    VO Henčov − 200 tis. Kč
    Revitalizace části parku Malý Heu-
los (rozpočet města) − 7.500 tis. Kč
    Bezpečnostní kamery − 500 tis. Kč
    Hasičská zbrojnice (rozpočet měs-
ta) + 12.700 tis. Kč
    

Usnesení č. 424/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    Úprava tř. 6 Kapitálové výdaje:
    MŠ Mozaika − Mahenova 3 − sta-
vební úpravy − 500 tis. Kč
    Krematorium − klimatizace + 500
tis. Kč
    

Usnesení č. 425/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, §
3639 Komunální služby a územní
rozvoj o částku 3.218.000,− Kč
    zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, §
3639 Komunální služby a územní
rozvoj − výkupy (majetkový odbor)
o částku 3.218.000,− Kč
    

Usnesení č. 426/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    úprava tř. 5 Běžné výdaje
    snížení:
    § 4351 Os. asistence, pečovatelská
služba a podpora samostatného byd-
lení
    Integrované centrum sociálních
služeb − příspěvek − 3.300 tis. Kč
    § 4355 Týdenní stacionáře Denní
a týdenní stacionář Jihlava − příspě-
vek − 300 tis. Kč
    § 4357 Domovy Domov pro seniory
Jihlava − Lesnov − příspěvek − 2.200
tis. Kč
    § 6171 Činnost místní správy Od-
bor sociálních věcí a zdravotnictví −
300 tis. Kč
    § 4349 Ostatní sociální péče
    Provozní výdaje klubu důchodců
     − 70 tis. Kč
    Zvýšení:
    § 6409 Ostatní činnosti
    Rezerva + 6.170 tis. Kč
    

Usnesení č. 427/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e

    provedení rozpočtového opatření:
    úprava tř. 5 Běžné výdaje
    snížení:
    § 3111 Předškolní zařízení
    Opravy (graffiti) − 150 tis. Kč
    Opravy (odbor školství, kultury a
tělovýchovy) − 55 tis. Kč
    zvýšení:
    § 3111 Předškolní zařízení
    MŠ a SPC Demlova − příspěvek +
125 tis. Kč
    § 3113 Základní školy
    ZŠ Seifertova − příspěvek + 60 tis.
Kč
    § 3114 Speciální školy
    ZŠ speciální − příspěvek + 20 tis.
Kč
    

Usnesení č. 428/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesuny v rámci schváleného roz-
počtu tř. 5 Běžné výdaje z § 6171
Činnost místní správy − mzdové pro-
středky ve výši 330.000,− Kč na §
5512 Požární ochrana − mzdové pro-
středky ve výši 20.000,− Kč a na §
6112 Zastupitelstva obcí − mzdové
prostředky ve výši 310.000,− Kč.
    

Usnesení č. 429/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesun z běžných výdajů do kapi-
tálových v rámci § 2212 Silnice ve
výši 200.000,− Kč z důvodu realizace
akce Retardér v ul. Křížova (odbor
dopravy).
    

Usnesení č. 430/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    úpravy tř. 5 Běžné výdaje
    zvýšení
    § 3639 Komunální služby a územní
rozvoj − čistota města (odbor dopra-
vy) + 400.000,− Kč
    snížení
    § 2112 Silnice − rezerva OD −
249.000,− Kč
    § 2221 Provoz veřejné silniční do-
pravy − dopravní obslužnost −
10.000,− Kč
    § 2223 Bezpečnost silniční dopra-
vy − 40.000,− Kč
    § 6171 Činnost místní správy (od-
bor dopravy) − 101.000,− Kč
    

Usnesení č. 431/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    úpravy tř. 5 Běžné výdaje
    zvýšení
    § 3111 Předškolní zařízení
    Neinvestiční transfery obcím +
53.000,− Kč
    snížení
    § 3319 Záležitosti kultury
    Provozní výdaje (odbor školství,
kultury a tělovýchovy) − 53.000,− Kč
    

Usnesení č. 432/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy, §
3612 Bytové hospodářství o 450.000,−
Kč a zvýšení tř. 8 Financování − pře-

vod do Fondu kofinacování evrop-
ských projektů ve výši 450.000,− Kč.
    

Usnesení č. 433/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    zvýšení příjmové části rozpočtu
    tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1333 Po-
platek za ukládání odpadů o částku
60.000,− Kč
    zvýšení výdajové části rozpočtu
    § 3745 Péče o vzhled obcí a veřej-
nou zeleň
    Péče o veřejnou zeleň (odbor ži-
votního prostředí) o částku 60.000,−
Kč
    

Usnesení č. 434/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření:
    přesuny v rámci schváleného roz-
počtu tř. 5 Běžné výdaje
    z § 6171 Činnost místní správy −
mzdové prostředky ve výši 270.000,−
Kč na § 6115 Volby do zastupitelstev
územních samosprávních celků −
mzdové prostředky.
    

Usnesení č. 435/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    prominutí dluhu na poplatcích z
prodlení k bytu č. 1, 1+3, Polní 12,
Jihlava, xxxxxxxx ve výši 2.521,− Kč
ke dni 4. 11. 2008.
    

Usnesení č. 436/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dohody o splátkách k by-
tu č. 3, 1+1, Komenského 27, Jihlava
xxxxxxx ve výši 519.826,90 Kč včetně
poplatků z prodlení, které k 1.9.2008
činí 360.108,90 Kč.
    

Usnesení č. 437/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření dohody o splátkách k by-
tu č. 4, 1+1, Matky Boží, Jihlava
xxxxxxx ve výši 46.350,30 Kč včetně
poplatků z prodlení, které k 1.9.2008
činí 16.240,50 Kč.
    

Usnesení č. 438/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Snížení
energetické náročnosti ZŠ E. Rošic-
kého 2, Jihlava" do Operačního pro-
gramu Životní prostředí a
    z a v a z u j e     s e
    k předfinancování projektu "Sní-
žení energetické náročnosti ZŠ E. Ro-
šického 2, Jihlava".
    

Usnesení č. 439/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Snížení
energetické náročnosti ZŠ E. Rošic-
kého − budova Jarní 22, Jihlava" do
Operačního programu Životní pro-
středí a
    z a v a z u j e     s e
    k předfinancování projektu "Sní-
žení energetické náročnosti ZŠ E. Ro-
šického − budova Jarní 22, Jihlava".

(Pokračování na str. 30)
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Usnesení č. 440/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Snížení
energetické náročnosti ZŠ Kollárova
30, Jihlava" do Operačního programu
Životní prostředí a
    z a v a z u j e     s e
    k předfinancování projektu "Sníže-
ní energetické náročnosti ZŠ Kolláro-
va 30, Jihlava".

Usnesení č. 441/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Snížení
energetické náročnosti MŠ Mozaika,
Erbenova 37, Jihlava" do Operačního
programu Životní prostředí a
    z a v a z u j e     s e
    k předfinancování projektu "Sníže-
ní energetické náročnosti MŠ Mozai-
ka, Erbenova 37, Jihlava".

Usnesení č. 442/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Snížení
energetické náročnosti ZŠ Jungman-
nova 6, Jihlava" do Operačního pro-
gramu Životní prostředí a z a v a z u j
e     s e     k předfinancování projektu
"Snížení energetické náročnosti ZŠ
Jungmannova 6, Jihlava".

Usnesení č. 443/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Snížení
energetické náročnosti DPS Žižkova
106, 108, Jihlava" do Operačního pro-
gramu Životní prostředí a
    z a v a z u j e     s e
    k předfinancování projektu "Sníže-
ní energetické náročnosti DPS Žižko-
va 106, 108, Jihlava".

Usnesení č. 444/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Snížení
energetické náročnosti DPS Fritzova
32, Jihlava" do Operačního programu
Životní prostředí a
    z a v a z u j e     s e
    k předfinancování projektu "Sníže-
ní energetické náročnosti DPS Fritzo-
va 32, Jihlava".

Usnesení č. 445/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Snížení
energetické náročnosti DPS Brtnická
15, Jihlava" do Operačního programu
Životní prostředí a
    z a v a z u j e     s e
    k předfinancování projektu "Sníže-
ní energetické náročnosti DPS Brtnic-
ká 15, Jihlava".

Usnesení č. 446/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    dotaci z Fondu pro opravy domů
ve výši: 24.150 Kč pro Společenství
vlastníků jednotek obytného domu
Žižkova 46, Štefánikovo náměstí 10
    u k l á d á
    odboru rozvoje města vyrozumět
žadatele o výši dotace.

Usnesení č. 447/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í

    část usnesení č. 308/07−ZM − Za-
stupitelstvo města Jihlavy schvaluje
dotaci z Fondu pro opravy domů ve
výši 78.750,− Kč xxxxxxxxx na ne-
movitost Úvoz 18, Jihlava a
    s ch v a l u j e
    20.250 Kč pro xxxxxxxx na nemo-
vitost Úvoz 18, Jihlava
    u k l á d á
    odboru rozvoje města vyrozumět
žadatele o výši dotace.

Usnesení č. 448/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    část usnesení č. 86/08−ZM − Za-
stupitelstvo města Jihlavy schvaluje
dotaci z Fondu pro opravy domů ve
výši 64.050,− Kč pro xxxxxxxxxx na
nemovitost U Koželuhů 19, Jihlava a
    s ch v a l u j e
    22.650 Kč pro xxxxxxxx na nemo-
vitost U Koželuhů 19, Jihlava
    u k l á d á
    odboru rozvoje města vyrozumět
žadatele o výši dotace.

Usnesení č. 449/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    část usnesení č. 308/07−ZM − Za-
stupitelstvo města Jihlavy schvaluje
dotaci z Fondu pro opravy domů ve
výši 96 300,− Kč pro xxxxxxxx na ne-
movitost Znojemská 18 a
    u k l á d á
    odboru rozvoje města vyrozumět
žadatele.

Usnesení č. 450/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    část usnesení č. 186/07−ZM − Za-
stupitelstvo města Jihlavy schvaluje
dotaci z Fondu pro opravy domů ve
výši 45.000,− Kč pro xxxxxxx na ne-
movitost Hruškové Dvory 32 a
    u k l á d á
    odboru rozvoje města vyrozumět
žadatele.

Usnesení č. 451/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu účelu již poskytnuté fi-
nanční dotace pro xxxxx schválené
Zastupitelstvem města Jihlavy dne 26.
6. 2007 usnesením č. 184/07−ZM, dle
přílohy č.j. OSZ/14647/2008.

Usnesení č. 452/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu účelu již poskytnuté fi-
nanční dotace pro Diecézní charitu
Brno − Oblastní charitu Jihlava, Ja-
kubské náměstí 2, Jihlava, schválené
Zastupitelstvem města Jihlavy dne 26.
6. 2007 usnesením č. 184/07−ZM, dle
přílohy č.j. OSZ/14860/2008.

Usnesení č. 453/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu části usnesení č. 218/08−ZM
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 454/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    prominutí pohledávky statutárního
města Jihlavy za xxxxx ve výši
233.128,50 Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 455/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy

    s ch v a l u j e
    poskytnutí půjčky ve výši 2.000.000
Kč společnosti TENISCENTRUM JI-
HLAVA, a.s., Mostecká 3700/24, 586
01 Jihlava na rekonstrukci venkov-
ních antukových kurtů v areálu spo-
lečnosti,
    s ch v a l u j e
    Smlouvu o půjčce mezi statutárním
městem Jihlava a společností TENIS-
CENTRUM JIHLAVA, a.s. dle přílohy
č.j. EO/7282/2008 a stanovení úro-
kové sazby dle varianty b) zdůvod-
nění a
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
snížení třídy 6 Kapitálové výdaje, §
3113 Základní školy − akce ZŠ Křížová
− hřiště o 1 996 tis. Kč a § 6409 Ostatní
činnosti, rezerva o 4 tis. Kč a zvýšení
výdajové části rozpočtu § 3419 Tělo-
výchovná činnost o 2 000 tis. Kč dle
zdůvodnění.
    

Usnesení č. 456/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu termínu plnění usnesení č.
209/08−ZM do 31. 12. 2009 dle zdů-
vodnění.
    

Usnesení č. 457/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r o z h o d u j e
    na základě § 6 odst. 5 písm. a) a v
souladu s § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů
o požadavcích na změnu územního
plánu podaných žadateli v termínu
od 23. 7. 2008 do 10. 9. 2008 a
    s ch v a l u j e
    1. požadavky, které nebudou za-
pracovány do územního plánu města
    − požadavek č. 1 v k.ú. Bedřichov,
p.č. 30/1, 34/3, 70/5, 70/12 a 70/3
vše KN
    − požadavek č. 2 v k.ú. Pávov, p.č.
428/3 KN
    − požadavek č. 3 v k.ú. Zborná,
p.č. 110, 111, 112 vše KN
    2. požadavky, které budou posou-
zeny, v případě, že bude pořizován
nový územní plán města
    − požadavek č. 4 v k.ú. Jihlava, p.č.
5556 KN, 5550 PK
    − požadavek č. 5 v k.ú. Jihlava,
p.č.5554/2 KN
    − požadavek č. 6 v k.ú. Helenín,
p.č. 189/2, 189/3, 189/4, 189/9 a
189/6 vše v KN
    − požadavek č. 7 v k.ú. Popice u
Jihlavy, p.č. 166 KN a 131 PK 4. po-
žadavek, o němž bude rozhodnuto
až po schválení aktualizace ZÚR kraje
Vysočina
    − požadavek č. 8 v k.ú. Helenín,
p.č. 229/1 a 231/20 KN
    3. požadavek, který bude posouzen
v následujícím souboru změn, pokud
bude otevřen nebo při tvorbě nového
územního plánu města
    − požadavek č. 9 v k.ú. Antonínův
Důl, p.č. 292/33, 292/38, 292/35,
292/34, 292/32, 292/31, 292/30,
292/29, 292/27, 292/26, 292/25,
292/24, 292/13, 292/21, 290/2, 292/5,
289/8, 293 a 294/1 vše KN.

Usnesení č. 458/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    Obecně závaznou vyhlášku č.
5/2008 o poplatku za provoz systému
shromaž�ování, sběru, přepravy, tří-

dění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů dle přílohy č.j.
EO/7006/2008.

Usnesení č. 459/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Zborná p.
č. 47/2 o výměře 900 m2 xxxxxxx za
cenu 500,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.

Usnesení č. 460/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 2800/4 o výměře 3 m2 Náboženské
obci Církve československé husitské
v Jihlavě, Komenského 20, Jihlava,
za cenu celkem 5.500,−− Kč za pod-
mínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujících do 30
dnů po úhradě kupní ceny.

Usnesení č. 461/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava dle
dosud v katastru nemovitostí nezap-
saného geometrického plánu č.
5055−160/2008 p. č. 6135/7 o výměře
8 m2 xxxxx za cenu 1.500,−− Kč/m2
za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujících do 30
dnů po úhradě kupní ceny.

Usnesení č. 462/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Pávov p. č.
399/3 o výměře 92 m2 xxxxxxxxx za
cenu 350,−− Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujících do 30
dnů po úhradě kupní ceny.

(Pokračování ze str. 31)



STRANA    31 Aktuality NJR  -  PROSINEC  2008

Zastupitelé schválili projekty k zateplení škol 
(Pokračování ze str. 30)

Usnesení č. 463/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 136/7, dle
nezapsaného geometrického plánu
č. 423−41/2008 v k. ú. Staré Hory o
výměře 31 m2 xxxx za cenu
    350 Kč/m2, dle přílohy č. MO/
4629/2008
    

Usnesení č. 464/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků p. č. 506/5 a p.č.
506/6 v k. ú. Hruškové Dvory o cel-
kové výměře 128 m2, dle dosud ne-
zapsaného geometrického plánu č.
504−25/2007 pro k. ú. Hruškové
Dvory, za cenu 100 Kč/m2 xxxxxxx
dle přílohy č. MO/4883/2008.
    

Usnesení č. 465/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k. ú. Hruškové
Dvory p. č. 507/34, p. č. 507/35, p.
č. 507/36 a p. č. 507/37 zastavěných
rozestavěnými bytovými domy spo-
lečnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING,
a. s., se sídlem Štrossova 277, Bílé
Předměstí, Pardubice, dle přílohy č.
j. MO/4634/2008.
    

Usnesení č. 466/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k. ú. Sasov p.
č. 120/2 o výměře 16 m2, p. č. 120/3
o výměře 312 m2 a p. č. 119/2 o
výměře 9 m2 xxxxxx za cenu 100,−−
Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujících do
30 dnů po úhradě kupní ceny
    − v kupní smlouvě kupující vezme
na vědomí, že prodávané pozemky
jsou dle územního plánu určeny k
individuální rekreaci jako specifická
zahrádkářská kolonie a pro jejich vy-
užití jsou závazné tyto podmínky:
    1. pozemky budou využívány pro
pěstitelství, zahrádkaření a relaxaci
    2. objekty musí architektonickým
ztvárněním a členěním stavebních
forem, zejména pak celkovým obje-
mem zástavby respektovat měřítko
a kontext okolní zástavby a charak-
ter území
    3. řešení parteru − účelová zeleň
berou 65 % plochy území
    4. v této lokalitě nejsou přípustné
stavby trvalého bydlení
    

Usnesení č. 467/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej dílu "a", utvořeného z části
pozemku dle dosud v katastru ne-
movitostí nezapsaného geometric-
kého plánu č. 429 − 13117/2008 v
k. ú. Staré Hory ze dne 02.09.2008
p. č. 59/15 ve vlastnictví statutárního

města Jihlava za cenu 1.500 Kč/m2,
společnosti ADJ.CZ, spol. s r. o., se
sídlem Romana Havelky 315/19a, Ji-
hlava, dle přílohy č. j. MO/
4784/2008.
    

Usnesení č. 468/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření smlouvy o budoucí kup-
ní smlouvě na prodej částí pozemků
v k. ú. Jihlava p. č. 5911/1 a 5915/1
dle přílohy č. j. MO/3905/2008
xxxxxx za kupní cenu 3000 Kč/m2
+ 1000 Kč za úkony spojené s vyři-
zováním.
    

Usnesení č. 469/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnnou smlouvu na směnu po-
zemků v k. ú. Jihlava, uzavřenou
mezi statutárním městem Jihlava a
společností Jihlavské kotelny, s.r.o.,
se sídlem Havlíčkova 2331/111, Ji-
hlava, s finančním vyrovnáním ve
prospěch statutárního města Jihlavy
ve výši 5.590,−− Kč dle přílohy č.
MO/4910/ 2008.
    

Usnesení č. 470/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnu pozemku vedeného v ka-
tastru nemovitostí v k. ú. Jihlava p.
č. 1988/8
    − zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 20 m2 z vlastnictví statutár-
ního města Jihlavy za pozemek ve-
dený ve zjednodušené evidenci − pů-
vod evidence nemovitostí v k. ú. Ji-
hlava p. č. 1992 o výměře 28 m2 z
vlastnictví xxxxxxxx s finančním vy-
pořádání rozdílu ve výměrách za ce-
nu 1.000,−− Kč/m2 za podmínky:
    − finanční úhrady rozdílu ve vý-
měrách do 30 dnů ode dne doručení
oznámení katastrálního úřadu o
vkladu vlastnického práva
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva do 30 dnů po podpisu
směnné smlouvy oběma stranami
    

Usnesení č. 471/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod pozemku p.č. 2303/2 − za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ji-
hlava, vlastnici garáže č. ev. 3456
situované na tomto pozemku,
xxxxxxx za kupní cenu celkem
25.500 Kč a uzavření kupní smlouvy
dle přílohy č.j. MO/4580/2008.
    

Usnesení č. 472/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    převod pozemku p.č. 3261/2 − za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Ji-
hlava dle geometrického plánu č.
5098 − 10/2008 pro k.ú. Jihlava, do-
sud nezapsaného v katastru nemo-
vitostí, včetně příslušenství,
xxxxxxxx za kupní cenu celkem
56.250 Kč.
    

Usnesení č. 473/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    bezúplatné nabytí pozemků v k.ú.
Jihlava z vlastnictví České republiky
− Pozemkový fond České republiky,

Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha
3 za podmínek stanovených záko-
nem č. 95/1999 Sb. dle přílohy čj.
MO/4911/2008.
    

Usnesení č. 474/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    usnesení č. 41/08−ZM ze dne
19.2.2008
    

Usnesení č. 475/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    nabytí pozemku v k.ú. Hruškové
Dvory p.č. 508/5 o výměře 202 m2
z vlastnictví České republiky − Po-
zemkový fond České republiky, Hu-
sinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
za podmínek stanovených zákonem
č. 95/1999 Sb., za cenu znaleckého
posudku ve výši 19 510,− Kč.
    

Usnesení č. 476/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/17 v
k. ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/
m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 477/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/10 v
k. ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 478/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/9 v k.
ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.

    
Usnesení č. 479/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/8 v k.
ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/
m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 480/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/7 v k.
ú. Jihlava do společného jmění
xxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 481/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/6 v k.
ú. Jihlava do společného jmění
xxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 482/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s c h v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/5 v k.
ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
xxxxxx za kupní cenu 1.500,− Kč/m2
za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního měs-
ta Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlast-
nického práva u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Jihlava ve prospěch kupujícího do
30 dnů po úhradě kupní ceny.

(Pokračování ze str. 32)
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Usnesení č. 483/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 5337 v Jihlavě, ul. Romana Ha-
velky or.č. 8, na pozemku st. p.č.
670/1 − zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Bedřichov u Jihlavy, dle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v
platném znění a dle Pravidel pro pro-
dej bytových jednotek ve vlastnictví
statutárního města Jihlavy ze dne
18.12.2007 ve znění úprav z
23.09.2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství, mimo ji-
né studny na p.č. 210/1 a pozemku
st. p.č. 670/1, oprávněným nájemcům
ke dni uzavření kupní smlouvy za
cenu dle článku III. odstavec 1, a včet-
ně pozemků p.č. 210/1 − zahrada a
p.č. 210/3 − zahrada v k.ú. Bedřichov
u Jihlavy za cenu 500,− Kč/m2, za
podmínky ošetření přístupu a příjez-
du ke garáži na pozemku st. p.č.
670/2 pro vlastníky garáže.
    

Usnesení č. 484/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 965 v Jihlavě, ul. V Důlkách or.č.
18, na pozemku p.č. 2302 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy ze
dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství, mimo ji-
né opěrné zdi a pozemku p.č. 2302,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy za cenu dle člán-
ku III. odstavec 1 uvedených pravidel,
a včetně pozemku p.č. 2303/1 − za-
hrada v k.ú. Jihlava za cenu 500,−
Kč/m2.
    

Usnesení č. 485/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 46 v Jihlavě − Pávově, na pozem-
ku p.č. 114/1 − zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Pávov, dle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v plat-
ném znění a dle Pravidel pro prodej
bytových jednotek ve vlastnictví sta-
tutárního města Jihlavy ze dne 18.
12. 2007 ve znění úprav z 23.09.2008,
včetně příslušného spoluvlastnického
podílu na společných částech domu,
příslušenství a pozemku p.č. 114/1,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 2 uvedených pra-
videl sníženou o částku 25% ze zá-
kladní ceny a za podmínky nevypla-
cení dotace na opravy dle článku VI.
pravidel, a prodej souvisejících po-
zemků p.č. 113/2 − zahrada a p.č.
114/3 − ostatní plocha, jiná plocha v
k.ú. Pávov nabyvateli bytové jednotky
č. 46/1 za cenu celkem 184.620,− Kč
a pozemků p.č. 113/1 − zahrada a
p.č. 114/2 − ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Pávov nabyvateli bytové jed-
notky č. 46/2 za cenu celkem
254.200,− Kč.
    

Usnesení č. 486/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy

    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1346 v Jihlavě, ul. Křížová or.č.
15 na pozemcích p.č. 2795 a p.č. 2796
− zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů, v platném znění a
dle Pravidel pro prodej bytových jed-
notek ve vlastnictví statutárního měs-
ta Jihlavy ze dne 18. 12. 2007 ve znění
úprav z 23. 09. 2008, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství a pozemcích p.č. 2795 a p.č. 2796,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 2 uvedených pra-
videl, včetně pozemku p.č. 2797 −
ostatní plocha v k.ú. Jihlava za cenu
dle znaleckého posudku zpracované-
ho pro prodej bytů. 
    

Usnesení č. 487/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1945 v Jihlavě, ul. Žižkova or.č.
32, na pozemku p.č. 4084/1 − zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava,
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic-
tví bytů, v platném znění a dle Pravi-
del pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství a po-
zemku p.č. 4084/1, oprávněným ná-
jemcům ke dni uzavření kupní smlou-
vy za cenu dle článku III. odstavec 1
uvedených pravidel, a včetně pozem-
ků p.č. 4084/2 − ostatní plocha, jiná
plocha a p.č. 4085/55 − ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Jihlava za cenu
500,− Kč/m2. 
    

Usnesení č. 488/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1571 v Jihlavě, tř. Legionářů or.č.
5, na pozemku p.č. 3263 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy ze
dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství a po-
zemku p.č. 3263, oprávněným ná-
jemcům ke dni uzavření kupní smlou-
vy za cenu dle článku III. odstavec 1
uvedených pravidel, a včetně pozem-
ku p.č. 3261/1 − zahrada v k.ú. Jihla-
va, dle geometrického plánu č. 5098
− 10/2008 dosud nezapsaného v ka-
tastru nemovitostí, za cenu 500,− Kč/
m2. 
    

Usnesení č. 489/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 2087 v Jihlavě, ul. Mahlerova or.č.
31, na pozemku p.č. 4411 − zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy ze
dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných

částech domu, příslušenství a po-
zemku p.č. 4411, oprávněným ná-
jemcům ke dni uzavření kupní smlou-
vy za cenu dle článku III. odstavec 1
uvedených pravidel, a včetně pozem-
ku p.č. 4412 − zahrada v k.ú. Jihlava
za cenu 500,− Kč/m2.
    

Usnesení č. 490/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1689 v Jihlavě, ul. Žižkova or.č.
9, na pozemku p.č. 3437/1 − zastavě-
ná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava,
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic-
tví bytů, v platném znění a dle Pravi-
del pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007 ve znění úprav
ze dne 23. 09. 2008, včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu na
společných částech domu, příslušen-
ství a pozemku p.č. 3437/1, oprávně-
ným nájemcům ke dni uzavření kupní
smlouvy za cenu dle článku III. od-
stavec 1 uvedených pravidel. 
    

Usnesení č. 491/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 416 v Jihlavě, ul. Úvoz or.č. 28,
na pozemku p.č. 910 − zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, dle zá-
kona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví by-
tů, v platném znění a dle Pravidel
pro prodej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy ze
dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství a po-
zemku p.č. 910, oprávněným nájem-
cům ke dni uzavření kupní smlouvy
za cenu dle článku III. odstavec 1 uve-
dených pravidel, a včetně pozemku
p.č. 911 − zahrada v k.ú. Jihlava za
cenu 500,− Kč/m2.

Usnesení č. 492/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v do-
mech, kde došlo v minulosti k prodeji
bytových jednotek dle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v plat-
ném znění, a to: − bytové jednotky č.
388/8 v domě v Jihlavě, Horním Ko-
sově ul. Jarní or.č. 3 − bytové jednotky
č. 396/15 v domě v Jihlavě, Horním
Kosově, ul. Jarní or.č. 19 − bytové
jednotky č. 373/4 v domě v Jihlavě,
Horním Kosově, ul. Jarní or.č. 8 −
bytové jednotky č. 373/8 v domě v
Jihlavě, Horním Kosově, ul. Jarní or.č.
8 − bytové jednotky č. 390/2 v domě
v Jihlavě, Horním Kosově, ul. Jarní
or.č. 7 − bytové jednotky č. 4043/40
v domě v Jihlavě, ul. Březinova or.č.
115 − bytové jednotky č. 3588/9 v
domě v Jihlavě, ul. Demlova or.č. 8 −
bytové jednotky č. 1879/106 v domě
v Jihlavě, ul. Seifertova or.č. 16 v sou-
ladu s Pravidly pro prodej bytových
jednotek ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy ze dne 18. 12. 2007 ve
znění úprav z 23. 09. 2008, včetně
příslušných spoluvlastnických podílů
na společných částech domu a pří-
slušných pozemcích a včetně zůstat-
ku finančních prostředků spojených
se správou a údržbou příslušných do-
mů, oprávněným nájemcům ke dni
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 1. 

Usnesení č. 493/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodloužení lhůty pro zaplacení
zbývající části kupní ceny ve výši 208
202,− Kč za převod bytové jednotky
č. 1969/11 v domě Vrchlického 21 v
Jihlavě, xxxxxxxx do 30. 11. 2008
    a     s ch v a l u j e
    odstoupení statutárního města Ji-
hlavy od smlouvy č. 1092/MO/08 v
případě, že do 30.11.2008 kupující
neuhradí kupní cenu v plné výši.

Usnesení č. 494/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    v souladu s pravidly pro prodej ne-
bytových prostor ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném zně-
ní, převod nebytového prostoru č.
41/5 v domě č.p. 41 v Jihlavě, ul.
Brněnská or.č. 25 na pozemku p.č.
73 − zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Jihlava, včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství, uvede-
ném pozemku a kanalizačních a vo-
dovodních přípojkách ve smyslu zá-
kona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, a včetně zůstatku fi-
nančních prostředků spojených se
správou a údržbou domu č.p. 41, ob-
čanskému sdružení "Amazonia Jihla-
va" − sdružení akvaristů a přátel akva-
ristiky, IČ 68688938, se sídlem Březi-
nova 25, Jihlava, za kupní cenu cel-
kem 198.009 Kč.

Usnesení č. 495/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    v souladu s pravidly pro prodej ne-
bytových prostor ve vlastnictví statu-
tárního města Jihlavy v domech, v
nichž došlo k prodeji jednotek dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném zně-
ní, převod nebytového prostoru č.
2630/409 v domě č.p. 2630 v Jihlavě,
ul. Erbenova or.č. 46, 48, Hamerníko-
va or.č. 12 na pozemcích v k.ú. Jihlava
p.č. 4665/20, p.č. 4665/24, p.č.
4665/25, vše zastavěná plocha a nád-
voří, včetně příslušného spoluvlast-
nického podílu na společných částech
domu, příslušenství, uvedených po-
zemcích a kanalizačních a vodovod-
ních přípojkách ve smyslu zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích, a včetně zůstatku finančních
prostředků spojených se správou a
údržbou domu č.p. 2630, xxxxxx za
kupní cenu celkem 666.000 Kč.

Usnesení č. 496/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na prodej
stavby "Jihlava − Hruškové Dvory −
obytný soubor − objekt SO 09 KO-
MUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY"
na pozemcích v k. ú. Hruškovy Dvory
dle dosud v katastru nemovitostí ne-
zapsaného geometrického plánu č.
509−221/2007 pro k. ú. Hruškové
Dvory ze dne 12. 11. 2007 p. č. 86/5,
p. č. 89/9 a p. č. 507/20 se společností
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., se síd-
lem Štrossova 277, Bílé Předměstí,
Pardubice, po kolaudaci stavby, za
cenu 1.000 Kč, dle přílohy pod č. j.
MO/4872/2008.

(Pokračování na str. 33)
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Zastupitelé schválili projekty k zateplení škol
(Dokončení ze str. 32)

Usnesení č. 497/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na nabytí části pozemku v
k. ú. Jihlava p.č. 5711/2 z vlastnictví
Moravského rybářského svazu, místní
organizace Jihlava se sídlem Polenská
246/6, Jihlava, za účelem výstavby
chodníku za kupní cenu 500,−Kč/m2,
za podmínek dle přílohy č. MO/
4901/2008.
    

Usnesení č. 498/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí darovací na bezúplatný převod
pozemní komunikace, silnice III/4064
včetně všech součástí a příslušenství
a pozemku v k. ú. Popice u Jihlavy
p. č. 844 z vlastnictví kraje Vysočina,
se sídlem Žižkova 57, Jihlava, do vlast-
nictví statutárního města Jihlava, za
podmínky splnění podmínek ze zápi-
su jednání ze dne 21. 05. 2008, dle
přílohy č. j. MO/4917/2008.
    

Usnesení č. 499/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    odstoupení od kupní smlouvy č.
1200/MO/06 uzavřené se společností
MCB Czech republic s. r. o., se sídlem
Central Trade Park D1 č. p. 1571,
Humpolec, dne 20.10.2006, na zákla-
dě usnesení č. 256/06−ZM ze dne
27.06.2006.

    
Usnesení č. 500/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    odstoupení od kupní smlouvy č.
1201/MO/06 uzavřené se společností
Broshuis Central Europe, s. r. o., se
sídlem Poláčkova 5103/2, Jihlava, dne
20. 10. 2006, na základě usnesení č.
257/06−ZM ze dne 27. 06. 2006.
    

Usnesení č. 501/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3612
Bytové hospodářství − příjmy z priva-
tizace, o částku 19.131 tis. Kč a zvý-
šení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3639
Komunální služby a územní rozvoj −
úhrada na základě odstoupení od
smlouvy č. 1200/MO/06 a č.
1201/MO/06 ve výši 19.131 tis. Kč.
    

Usnesení č. 502/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na nabytí
pozemků v k.ú. Heroltice u Jihlavy
p.č. 308/88, p.č. 308/90, p.č. 308/93
a p.č. 308/96 z vlastnictví xxxxxx do
vlastnictví statutárního města Jihlavy
za kupní cenu 200,− Kč/m2, dle pří-
lohy č.j. MO/5010/2008.
    

Usnesení č. 503/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e

    převod stavby na pozemku st. p.č.
642 − zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Bedřichov u Jihlavy, xxxxxxx
vlastníku uvedeného pozemku, za ce-
nu 1.000 Kč s podmínkou, že převá-
děnou stavbu kupující odstraní na
vlastní náklady do 31. 12. 2011.
    

Usnesení č. 504/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodloužení termínu splnění usne-
sení č. 147/08 − ZM ze dne 15. 4.
2008 do 31. 12. 2008 a darovací
smlouvu na nabytí stavby pod ná-
zvem "Napojení ul. Zimní na pro-
dloužení ul. Vrchlického − Jihlava"
dle přílohy č. j. MO/4913/2008
    

Usnesení č. 505/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu usnesení č. 237/08−ZM ze
dne 17. června 2008 spočívající v do-
plnění osoby kupujícího xxxxx a v
prodloužení termínu jeho splnění.
    

Usnesení č. 506/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    opravu usnesení č. 374/08 − ZM,
které se týká prodeje bytových jed-
notek v domě tř. Legionářů 8 na po-
zemku p.č. 3273 v k.ú. Jihlava, spo-
čívající v opravě čísla pozemku: včet-
ně příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, pří-
slušenství a pozemku p.č. 3273.
    

Usnesení č. 507/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření Darovací smlouvy s Ob-
čanským sdružením Atletika, E. Ro-
šického 6, Jihlava na bezplatné pře-
nechání movité věci.
    

Usnesení č. 508/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s uzavřením smlouvy o budoucí
darovací smlouvě, kterou se investor
− xxxxx zavazuje uzavřít darovací

smlouvu na nemovitý majetek − pro-
dloužení vodovodního řadu pro ve-
řejnou potřebu k rodinnému domu
na pozemku p.č. 29/1, 55/1 a 78/1 v
k.ú. Henčov, obec Jihlava.
    

Usnesení č. 509/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    1. Smlouvu o postoupení práv a
povinností ze zakládací listiny ze dne
30.1.2008
    2. Smlouvu o poskytnutí dotace na
úhradu nákladů spojených s výstav-
bou domova seniorů
    3. Smlouvu o poskytnutí dotace na
úhradu nákladů spojených s provo-
zem domova seniorů týkajících se vý-
stavby a následného provozování do-
mova seniorů společností DS Stříbrné
Terasy o.p.s. dle zdůvodnění a přílohy
č.j. KT/3460/2008.
    

Usnesení č. 510/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n a v r h u je
    za zástupce statutárního města Ji-
hlavy v dozorčí radě obchodní spo-
lečnosti TENISCENTRUM JIHLAVA,
a.s., paní Evu Krpálkovou.
    

Usnesení č. 511/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    b e r e     n a     v ě d o m í
    Zprávu Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Jihlavy o kontrole
plnění usnesení Zastupitelstva města
Jihlavy a Rady města Jihlavy za ob-
dobí od 1.1.2008 do 30.6.2008
    s ch v a l u j e
    Plán práce Kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Jihlavy na rok 2009
    o d v o l á v á
    člena Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Jihlavy pana Ing. Marti-
na Komárka a
    v o l í
    členem Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Jihlavy pana Mgr. Ja-
romíra Barana.

Ing. Jaroslav Vymazal,
primátor města

Mgr. Radek Vovsík,
náměstek primátora

Foto: J12-JES
Š: 100.00 / V: 152.0

Rodačka z Vídně oslavila stovku.
Blahopřál i primátor

    Paní Marie Pospíšilová z Jihlavy
oslavila koncem měsíce 100. naroze-
niny. S gratulací do rodiny oslaven-
kyně přišel také jihlavský primátor
Jaroslav Vymazal, náměstek primáto-
ra Radek Vovsík a předsedkyně Ko-
mise Rady města Jihlavy pro občan-
ské záležitosti Renata Fehérová. Pro
oslavenkyni měli připravenou kytici,
dárkový koš, pamětní list a bronzo-
vou pamětní plaketu.
    Marie Pospíšilová se narodila ve
Vídni, její rodina se brzy přestěhovala
do Šlapanic u Brna, žila také v Praze.
Nejprve byla tkadlenou, později pra-
covala v tiskárnách, což vykonávala
až do důchodu, do kterého nastoupila
v sedmdesáti letech.
    Stoletá dáma žije v péči rodiny, po-
dle nejbližších je paní Pospíšilová nej-
zdravější člen rodiny, zdravotní prob-
lémy řeší až v poslední době. Jako
návod na dlouhověkost oslavenkyně

uvedla pohyb − hrála házenou a ráda
chodila na dlouhé pěší túry, vždy se
vyhýbala cigaretám a přílišné konzu-
maci alkoholu. −lm−

MARIE POSPÍŠILOVÁ (100 let) spor-
tovala, nekouřila a omezovala pití ká-
vy. Foto: archiv NJR

Foto: 3301
Š: 48.00 / V: 50.00



Základní část
I. ligy končí

    Základní část první hokejové
ligy nezadržitelně spěje do svého
finále. Dukle zbývá odehrát už
jen tři duely. Doma se přitom
představí pouze jednou, a to v
sobotu 29. listopadu, kdy přivítá
Chrudim (17.30 hodin). Poté již
v prosinci odcestuje postupně na
led Hradce Králové (3. 12.) a Cho-
mutova (6. 12.). Poté se rozlosuje
nadstavbová část. Týmy, které v
tabulce skončí na lichých mís-
tech, se střetnou s těmi, které se
po 30 odehraných kolech umístí
na sudých pozicích. Hraje se
dvoukolově systémem doma −
venku. Celkem kluby odehrají
dalších 16 zápasů.      −kra− HOKEJISTÉ Dukly změřili v listopadu síly na domácím ledě mimo jiné i s Ostravou. Tým ze severu Moravy odjel z

Jihlavy bez bodu.     Foto: Vladimír Š�astný

Foto: 1
Š: 97.56 / V: 114.06

OBRÁNCE Petr Tlustý (ve žlutém)
patřil ve výběru trenéra Karola Marka
k základním stavebním kamenům
vysočinského tažení podzimní sezo-
nou fotbalové druhé ligy. Vysočina
nakonec skončila druhá, bod za ve-
doucím Bohemians 1905.

    Foto: Michal Boček

Foto: 2
Š: 150.06 / V: 110.0

FC Vysočina přezimuje na postupové příčce

Prokletí trvá. Dukla na Rebely neumí
JIHLAVA − Fanoušci hokejové Duk-
ly trpí. Více než dvouleté prokletí
borců v červenožlutých dresech po-
kračuje dál.
    Jihlavané totiž doma v rámci 26.
kola první ligy opět podlehli Ha-
vlíčkovu Brodu. Jednoho z hlavních
regionálních rivalů dokázal soubor
kolem kapitána Oldřicha Bakuse
skolit naposledy 16. října 2006.
    "Chtěl bych se omluvit divákům,
že jsme čekání na výhru nad Rebely
zase prodloužili," sypal si popel na
hlavu asistent hlavního kouče Aleš
Totter na pozápasové tiskové kon-
ferenci. Uznal, že soupeř měl po
dvě třetiny utkání více ze hry.
    "My jsme do té doby měli jen devět

střel na branku. Výsledek 1:2 odpo-
vídá. Vyrovnání by asi nebylo spra-
vedlivé," svěřil se novinářům se svý-
mi pocity z poslední části hry.
    Jinak Jihlavané mohou být s účin-
kováním v soutěži celkem spokoje-
ni, alespoň co se týče zápasů v lis-
topadu (Utkání s Kometou Brno
skončilo po uzávěrce vydání − pozn.
aut.).

    Z osmi odehraných duelů vyvál-
čili pět výher, třikrát odbruslili z
ledu se sklopenou hlavou. Prohráli
v Berouně (3:2), v Ústí na Labem
(8:1) a doma s Havlíčkovým Brodem
1:2. V konečném účtování jim tak
patří sedmá pozice se tříbodovou
ztrátou na pátou Chrudim.
    Dukla v zápasech, ve kterých ne-
získala ani bod, nepropadla. S vý-

jimkou utkání na severu Čech. Tam-
ním Lvi ji ve své aréně porazili roz-
dílem třídy o již zmíněných sedm
branek. "Na tomhle zápase nic po-
zitivního nenajdu. Není vlastně ani
co hodnotit. Dneska jsme tady ne-
byli," nešetřil kritikou do řad svých
svěřenců jednatel a v současné době
i hlavní trenér Jihlavy Bedřich Ščer-
ban.     David KRATOCHVÍL
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    Loni na podzim by na FC Vyso-
čina nikdo nevsadil zlámanou greš-
li... Desátá příčka (zisk pouhých
sedmnácti bodů) znamenala nej-
horší první polovinu sezony ve dru-
holigové historii.
    Uběhl rok a všechno je jinak.
Jihlava přezimuje na druhé pozici
a dává klubovým funkcionářům i
fanouškům naději, že návrat do
Gambrinus ligy může vybojovat už
následující jaro, a nikoli až v hori-
zontu tří let, jak si vymezilo me-
morandum.
    "Zpětně se ukazuje, že angažo-
vání trenéra Marka bylo velmi dob-
rým tahem. I když týmu ordinoval
nepříliš atraktivní styl založený na
precizním plnění taktických poky-
nů, začal na tomto základu dosa-
hovat nejen bodových zisků, ale po-

stupně i atraktivního herního pro-
jevu," řekl Zdeněk Tulis, ředitel FC
Vysočina.
    Původní plán skončit nejhůře do
pátého místa s minimálním bodo-
vým odstupem byl překonán o sto
procent. Markovi svěřenci dokázali
naplno bodovat, až na výjimky, se
všemi favority. Bodová bilance při-
tom byla prakticky vyrovnaná. Do-
ma uhrál FCV 17 bodů, venku 14.
    Úvodním kláním s Fulnekem po-
čínaje se Jihlavané usadili na špici
tabulky a předháněli se s Čáslaví,
respektive Bohemians 1905 ve ve-
dení. A stíhací jízdu lze očekávat i
na jaře. "V zimní přestávce inten-
zivně zvážíme kroky vedoucí k udr-
žení aktuálního postavení," doplnil
Tulis.
    Ovšem pozor. I přes dobré vý-
sledky zůstává Karol Marko noha-
ma na zemi. Ne všechno totiž bylo
úplně růžové. "Trochu nespokojený
jsem s proměňováním šancí. Ně-
které zápasy jsme kvůli tomu ne-
zvládli. A jsou tam i jiné chybičky,
které nás nemohou nechat v klidu
spát," přiznal vládce lavičky. −cio−










