
Největší kulturní a společenská 
akce roku 2009 – Jihlavské havíření 
– je v proudu příprav. Velmi bohatý 
kulturní program doprovodí tradič-
ní Jihlavský havířský průvod, Jihlav-
ské kulturní léto, koncert bez hra-
nic a hlavně 13. setkání hornických 
měst, jehož je Jihlava hostitelem. Vše 
se odehraje třetí červnový víkend a 
vedení města očekává značný příliv 
návštěvníků ze širokého okolí. V dal-
ších vydání NJR budeme včas infor-
movat  o podrobnostech této akce.

Akce roku 2009

KOSTEL Povýšení sv. Kříže prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pracovníci odstranili čelní stěnu, která uměle rozdělila kostel 
na dvě části, opravovat se bude střecha, venkovní omítky, dojde k odvlhčení zdí a vznikne zázemí pro pořádání kulturních 
akcí.                                                                                                                                                                                              Foto: archiv NJR

Jihlava hospodaří velmi dobře. 
Renomovaná společnost Moody´s 
udělila Jihlavě národní rating na 
úrovni Aa1.cz se stabilním výhle-
dem, což řadí Jihlavu mezi nejlépe 
hodnocené subjekty v ČR.

„Je to vynikající hodnocení. Jihlava 
je málo zadlužená, její hospodaření 
je stabilní, ani případný úvěr v řá-
dech stamilionů korun by neměl mít 
zásadní dopad na ekonomiku města 
v následujících letech. Přesto nehod-
láme město zadlužovat více, než bude 
nezbytně nutné pro jeho rozvoj, bu-
deme se držet konzervativního řízení 
rozpočtu,“ uvedl primátor Jaroslav 

tingu od generálního manažera pro 
střední Evropu Petra Vinše. 

“Udělený rating zohledňuje zejména 
velmi dobré provozní výsledky města, 
přiměřenou výši dluhové služby a také 

rezerv,” uvedla Kateřina Hamplová, 
analytička Moody’s International 
Public Finance Group. Přes 

udržovala Jihlava v letech 2004-
08 velmi dobré provozní výsledky, 
a to zejména díky dosavadní-
mu růstu daňových příjmů a také 
konzervativnímu řízení rozpočtu. 

Dobré provozní výsledky spolu s 
příjmy z prodeje majetku a investič-
ními dotacemi umožnily městu Jih-

investic. Podíl kapitálových výdajů 

na celkových 
výdajích se v 
průměru v le-
tech 2004-08 
pohyboval blíz-
ko průměru 
za obce v ČR. 
Výdaje směřo-
valy zejména 
do dopravní 
inf rastr uktu-
ry, na rekon-
strukci škol a 
do sportovní 
v y b a v e n o s -
ti. Prioritou v 
následujících 
pěti letech bu-
dou zejména 
projekty spo-
lu�nancované 
z fondů Evrop-
ské unie, např. 
rekonstr ukce 
k a n a l i z a c e , 
projekty v ob-
lasti vzdělávání, sportu či životního 
prostředí. 

Financování těchto projektů si vy-
žádá výrazný nárůst přímého dluhu 
v roce 2009 a pravděpodobně také v 
roce 2010. Moody’s však neočekává, 
že by zadluženost města ve středně-
dobém výhledu překročila poměrně 
přiměřenou výši 30 % provozních 
příjmů. Měla by tak zůstat pod prů-
měrem za obce v ČR (36 % provoz-

ních příjmů v roce 2007).
Vzhledem k tomu, že většina 

stávajících závazků bude splacena 
dříve, než město začne splácet 
nový úvěr, čerpaný v roce 2009, 
dluhová služba zůstane nadále dobře 
zvladatelná. Moody’s zohledňuje 

rezervy města plně kryjí úvěrové 
prostředky plánované na rok 2009. 

                                                        -lm-

Jihlava obdržela skvělé hodnocení

rý řadí Jihlavu mezi nejlépe hospodařící města v ČR.
                                                                    Foto: Lubomír Maštera

Vedení města
 zve občany 

na besedu k výsledkům
sociologického průzkumu 

„Vybrané aspekty života dospělé 
populace v Jihlavě“,

 která se bude konat v hotelu
Gustava Mahlera

25. 3. v 17.30 hodin. 

Petr Daniš, 24 let, Jihlava
Milan Franz, 30 let, Jihlava
Jaroslav Flégr, 24 let, Jihlava
Daniel Kalina, 21 let, Jihlava
Robin Kočař, 21 let, Jihlava
Martin Loziňský, 20 let, Jihlava
Robin Melounek, 28 let, Jihlava
Jan Slabý, 21 let, Jihlava
Michal Šály, 28 let, Jihlava
Libor Šufrič, 22 let, Jihlava
Andrea Kučerová, 20 let,
 Luka nad Jihlavou
Jana Pokorná, 22 let, Luka nad    
Jihlavou
Ladislav Neubauer, 27 let, Brno

Seznam odsouzených 
sprejerů

Město Jihlava podruhé zveřejňu-
je jména osob starších osmnácti let 
pravomocně odsouzených za spre-
jerství v  roce 2008. V roce 2007 to 
bylo 6 jmen, loni soud potrestal 13 
lidí. Zveřejňování je jedním z několi-
ka opatření, které město v boji proti 
vandalismu přijalo. Více uvádíme na 
straně 2.                                              -lm-


