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Usnesení č. 69/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 330/06 - ZM tý-

kající se prodeje bytové jednotky č. 
383/2 v domě Jarní or.č. 28 v Jihla-
vě, Horním Kosově

a
usnesení č. 387/08 – ZM, kterým 

byl prodloužen termín pro splnění 
výše uvedeného usnesení č. 330/06 
- ZM.

Usnesení č. 70/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vložení majetku města uvedené-

ho v příloze č.j. OSR/190/2009 
do hospodaření Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko v celkové výši 
1,407.874,07 Kč.

Usnesení č. 71/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vložení majetku města uvedené-

ho v příloze č.j. OSR/192/2009 
do hospodaření Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko v celkové výši 
7,526.266,86 Kč.

Usnesení č. 72/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihla-

vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti TENISCENTRUM JIHLA-
VA, a. s., pana Petra Koláčka, xxx

Usnesení č. 73/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihla-

vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. 
o., pana MVDr. Přemysla Nováka, 
xxx

MO hromady společnosti

Stamilionová dotace do...
Usnesení č. 74/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu Integrovaného plánu 

rozvoje města pro programovací 
období 2007-2013 „Regenerace 
městského prostředí, rozvoj infra-
struktury v oblastech sociálních slu-
žeb a vzdělávání a všestranný rozvoj 
občanské vybavenosti (změna verze 
1.1 ze dne 30. 6. 2008) dle uprave-
ného zdůvodnění a dle přílohy č.j. 
ORM/115/2009.

Usnesení č. 75/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
náležitosti smlouvy o výpůjčce dle 

přílohy č.j. ORM/90/2009.

Usnesení č. 76/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
úpravu znění názvů schválených 

projektů dle zdůvodnění.

Usnesení č. 77/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e  n a  v ě d o m í 
protokol o výsledku veřejno-

správní kontroly na místě u občan-
ského sdružení Horácký soubor 
písní a tanců Vysočan, Jana Ma-
saryka 26, Jihlava dle přílohy č.j. 
KP/238/2008  

a   u k l á d á 
občanskému sdružení Horácký 

soubor písní a tanců Vysočan, Jana 
Masaryka 26, Jihlava dle § 22 záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, odvod neoprávně-
ně použité částky ve výši 48.485,04 
Kč do rozpočtu města s povinnos-
tí zaplatit penále ve výši 1 promile 
denně z neoprávněně použitých a 
zadržených prostředků ve lhůtě do 
28. 2. 2009.

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

Mgr. Radek Vovsík
náměstek primátora

Jihlava nechce stěhovat „Havaj“
Vedení města se ohrazuje proti dezinformacím

Vedení města Jihlavy se distancu-
je od zpráv, které se objevily v mé-
diích ohledně přesunu obyvatel tzv. 
„Havaje“, tedy území, ve kterém stojí 
holobyty. Podle médií se měli oby-
vatelé této lokality stěhovat do nevy-
užitých armádních objektů v místní 
části Jihlavy – Pístově. Zveřejnění 
zavádějících zpráv předcházelo po-
litováníhodné nedorozumění, ale 
ze strany některých médií šlo také o 
zmanipulované informace. 

Vedení města Jihlavy nechce oby-
vatele těchto bytů přesunovat, a z 
mnoha důvodů to ani není možné:
• Jihlava odmítá sestěhování sociál-

ně slabších obyvatel na jedno místo 
za město, 
• vedení města Jihlavy má záměr 

sociálně slabší obyvatele integrovat 
do společnosti, jejich byty do bu-
doucna rovnoměrně rozmísťovat po 
městě tak, aby na sociálně problema-
tičtější obyvatele pozitivně působilo 

jejich okolí, aby i pro tyto osoby byly 
dobře dosažitelné školy, zaměstnání, 
lékařská péče atd. 
• město má povinnost v případě 

„vystěhování“ nabídnout srovnatel-
ný byt a nájemník s nabídkou bytu 
musí souhlasit,
• zmiňované vojenské objekty, do 

kterých se podle médií mají obyva-
telé „Havaje“ stěhovat, nepatří Jih-
lavě,
• město Jihlava dosud neurčilo, jak 

vojenské objekty v Pístově (pokud 
je získá) využije. Areál není v majet-
ku města, není v souladu s územním 
plánem, město nemá detailní infor-
mace o možnostech sítí – přítom-
nost, kapacity a technický stav pří-
vodu vody, energií, kanalizace atd. 
Proto si město Jihlava nejprve chce 
nechat zpracovat studii, která mož-
nosti prostoru a objektu vyhodnotí 
a doporučí ideální řešení.                                                     

                                                            -tz-

Masopustní rej v Pávově

V PÁVOVĚ možná vzniká nová tradice masopustů. Karnevalový rej s průvodem 

diváků i samotných účastníků masopustu.                                      Foto: archiv NJR


