
Ceny vodného a stočného pro rok 2009
    Pro rok 2009 byla Valnou hromadou Svazu schvá-
lena cena vodného ve výši 34,51 Kč (37,62 Kč včetně
9 % DPH) za 1000 litrů dodané vody a cena stoč-
ného 23,48 Kč (25,59 Kč včetně 9 % DPH) za 1000
litrů odvedené a vyčištěné odpadní vody. Cena vod-
ného včetně DPH se tedy upravuje o 3,50 Kč a
stočného o 2,37 Kč a celkem činí cena vodného a
stočného 63,21 Kč (včetně DPH) za 1000 litrů do-
dané a odvedené vody.
    V prosinci jednala Valná hromada Svazu vodo-
vodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK), která mimo
jiné schválila rozpočet, plán investic a ceny vodné-
ho a stočného pro rok 2009. Cílem jednání o cenách
vodného a stočného mezi Svazem a jihlavskou di-
vizí Vodárenské akciové společnosti bylo dospět
ke konsensu mezi potřebami vyhovět všem pod-

mínkám pro komplexní provozování vodárenských
zařízení a požadavky zákazníků na minimalizaci
ceny vodného a stočného.
    Hlavním požadavkem Svazu při jednáních bylo
především zajistit potřebné prostředky na realizaci
plánu financování obnovy dle požadavků platné
legislativy s vědomím povinnosti dodržet sociálně
únosnou cenu vodného a stočného.
    Provozní náklady se zvyšují zvláště v oblasti
čištění odpadních vod v souvislosti s budováním
nových vodohospodářských zařízení a samozřejmě
i v důsledku nárůstu materiálových vstupů, kde
např. nárůst cen elektrické energie pro podnikatele
se v roce 2009 očekává ve výši cca 15 %.
    Starostové měst a obcí sdružených ve Svazu si
uvědomují, že cena musí pokrýt veškeré náklady

spojené s vlastním provozem, údržbou a opravami
zařízení a ještě je potřeba vytvářet prostředky k
obnově a dalšímu rozvoji vodovodů a kanalizací.
V příštích dvou letech bude Svaz realizovat Projekt
"Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok
a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu
Jihlavsko" s investičními náklady cca 500 mil. Kč,
na který získal dotaci z EU.
    V roce 2009 bude Svaz pro 32 členských měst a
obcí spravovat vodohospodářský majetek, jehož
účetní hodnota je cca 2,5 miliardy korun. Jedná se
především o 20 úpraven vod, 10 čistíren odpadních
vod, cca 500 km vodovodních sítí, 250 km kanali-
začních sítí, vodojemy, čerpací stanice a další zaří-
zení sloužící k výrobě a dodávce pitné vody a ná-
sledně k odvádění a čištění odpadních vod. −tz−

12 milionů vyčlenilo město pro bedřichovské
hasiče na rekonstrukci zbrojnice

    Zastupitelé města schválili 12 mi-
lionů na rekonstrukci hasičské zbroj-
nice na Bedřichově. Bude zde gará-
žovaná autocisterna, kterou město
převzalo od HZS kraje Vysočina.
    Členové jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů se v prosinci sešli na rad-
nici na pravidelné schůzce s vedením
města a úřadu. Setkání se zúčastnil i
primátor Jaroslav Vymazal a tajemník
magistrátu Lubomír Dohnal. Primátor
Vymazal poděkoval za odvedenou
práci nejen v ochraně majetku a zdra-
ví obyvatel, ale také za zajiš�ování
společenského života. Zvláš� pak po-

děkoval dvěma členům jednotky Ji-
hlava−Pístov Bohuslavu Veselému a
Miroslavu Volfovi, kteří v září tohoto
roku v Jihlavě pomohli zraněnému
muži (první pomoc, odvoz do ne-
mocnice).
    Jihlava na činnost a vybavení dob-
rovolných hasičských sborů přispěla
v letošním roce částkou 700 tisíc ko-
run. Podařilo se získat terénní vozidlo
pro poslední nemotorizovanou jed-
notku dobrovolných hasičů v Jihla-
vě−Zborné.
    Od Nového roku bude jihlavská jed-
notka převedena ze současné katego-

rie JPO V do kategorie JPO III. To
znamená, že jednotka bude mít územ-
ní působnost (Jihlava a okolí − okruh
cca 8 km), zároveň se zvyšují poža-
davky na odbornost hasičů, na mini-
mální vybavení požární technikou
atd.
    Během schůzky se také vyhodnoti-
lo několik menších oprav ve zbrojni-

cích, například výměna oken a vybu-
dování vchodu na půdu zbrojnice ve
Zborné, obnova techniky, výstroje, vý-
zbroje, nákup zásahových oděvů a
obuvi, plány odborné přípravy na příš-
tí rok či preventivní zdravotní pro-
hlídky. V Jihlavě působí čtyři jed-
notky o celkovém počtu 62 hasičů.

−lm−

Výzva k návrhům na Cenu města 
    Občané města a instituce mohou
vedení města navrhnout kandidáty na
udělení Ceny města Jihlavy. Ze zásad,
uvedených na webu města, uvádíme:
    Návrhy je možno podat v průběhu
měsíce ledna 2008 na odbor školství,
kultury a tělovýchovy magistrátu na
předepsaném formuláři prostřednic-
tvím podatelny.
    Cena města Jihlavy může být udě-
lena těm, kteří významným způsobem
ovlivnili veřejné dění ve městě Jihlava
a to především v kultuře, vzdělání,
sportu, podnikání, péči o životní pro-
středí a dalších oblastech veřejného
života, případně se významně zaslou-
žili o propagaci města Jihlavy v celo-
státním nebo mezinárodním měřítku.
    Cenu města Jihlavy uděluje zastu-
pitelstvo města v termínu stanoveném
radou města. V souvislosti s udělením
této ceny upozorňujeme na možnost
předložení návrhu na udělení Ceny

Rady města Jihlavy. Tato je udělováno
radou města kdykoliv v průběhu ka-
lendářního roku v termínu stanove-
ném radou. Návrhy mohou předkládat
občané a instituce na již zmiňovaný
odbor kultury, školství a tělovýchovy
prostřednictvím podatelny magistrátu.
    Cena rady města Jihlavy může být
udělena fyzickým či právnickým oso-
bám za výrazný podíl při rozvoji města
nebo jeho propagaci, za ekonomický
přínos, u příležitosti životního jubilea,
za činnost v mezinárodním měřítku,
za významné ovlivnění veřejného dě-
ní, čestným návštěvám města, za vý-
razný počin v roce 2006 apod.
    Formuláře jsou k dispozici na Měst-
ském informačním centru, na přísluš-
ném odboru magistrátu nebo na we-
bových stránkách města www.jihla-
va.cz /magistrát − dokumenty ke sta-
žení − OŠKT/.     (Dle podkladů

magistrátu připravil −lm−)

GENERÁLNÍ konzul Ruské federace v Brně Valery Dergačev (vlevo) informoval
primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala o opravách hrobů padlých vojáků.
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Rusové v Jihlavě opravili své
hroby padlých vojáků

    Hroby padlých ruských vojáků na
jihlavském hřbitově prošly opravou.
Informoval o tom generální konzul
Ruské federace v Brně Valery Derga-
čev, který navštívil primátora Jihlavy
Jaroslava Vymazala.
    Konzul na krátké seznamovací
schůzce informoval primátora o tom,
že ruská strana uvolnila prostředky
na dílčí opravy hrobů a pietních míst
sovětských vojáků. Úpravy proběhly
i na Ústředním hřbitově v Jihlavě, šlo
především o mechanické a chemické
čištění náhrobků všech osmnácti ša-

chet a třinácti z celkem osmačtyřiceti
důstojnických hrobů. Další náhrobky
se budou opravovat příští rok. Na
Ústředním hřbitově v Jihlavě je po-
hřbeno 452 sovětských vojáků.
    Podle vyjádření ruského zástupce
Dergačeva chce konzulát pečovat o
památku svých vojáků i nadále a hod-
lá uvolňovat prostředky na úpravy
pietních míst i v dalších letech. Město
Jihlava v této záležitosti figurovalo
jako vlastník hrobů a zprostředkova-
tel. Správcem hřbitova je společnost
Správa městských lesů. −lm−
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PŘEDÁVÁNÍ vozidla hasičům ve Zborné, které se podařilo vyjednat jako spon-
zorský dar od společnosti E.ON. Foto: archiv NJR

STRANA    6 Aktuality NJR  -  LEDEN  2009


