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Na konci ulice Znojemská vznikne 
nová konečná zastávka autobusu jih-
lavské MHD. Vybuduje se zde toč-
na se sociálním zázemím pro řidiče, 
chodníkem a veřejným osvětlením. 
Zastávka by měla být hotova v květ-
nu příštího roku.

Jihlavské listy se přestěhovaly na 
novou adresu. Sídlo fi rmy je na ad-
rese Fritzova 34 na křižovatce ulic Ji-
ráskova a Fritzova.

Vedení města letos nehodlá zvyšo-
vat daň z nemovitostí. Podle náměst-
ka Vovsíka bude město raději šetřit 
na výdajové stránce rozpočtu města. 
Během posledních dvou let vzrostla 
daň v Jihlavě až čtyřnásobně.      -lm-
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Nový jednatel jihlavských Prádelen (Dokončení ze str. 1)
 Na které?
  V praxi tyto škrty znamenají mé-

ně prostředků do oprav komunika-
cí, bytového fondu, méně peněz na 
odpadové hospodářství, na provoz 
základních a mateřských škol, soci-
álních ústavů atd. Méně fi nančních 
prostředků se rovněž dotkne dotač-
ní politiky města (v oblasti sociální, 
sportovní či kulturní).

 Nesnižujeme však výdaje do in-
vestičních akcí, které jsou dotová-
ny z fondů EU (parky, cyklostezky, 
dětská hřiště, zoologická zahrada, 
odbahnění rybníků, atd.). Tyto jsou 
prioritou rozpočtu města, protože 
máme příslib, že z EU na ně získáme 
dotace ve výši 92,5 % způsobilých 
výdajů.  

 Problémem je, že tyto akce musí-
me nejdříve plně zafi nancovat a tepr-
ve ex post se nám fi nanční prostřed-
ky vrací zpět do rozpočtu. Mnoho 
těchto akcí bylo zahájeno v letošním 
roce a to znamená, že naše fi nanční 
výdaje jsou nyní vyšší než přijaté do-
tace. 

 
 Jaké město přijalo opatření proti 

působení ekonomické krize? 
 Již v letošním roce město přijalo 

řadu opatření reagujících na sku-
tečné plnění daňových příjmů.  V 
dubnu letošního roku bylo přija-
to Radou města Jihlavy restriktivní 
opatření, které spočívalo v zastavení 
čerpání vybraných provozních výda-
jů (mzdové prostředky, nerozdělené 
prostředky na dotace a příspěvky, 
provozní výdaje na kulturní činnost, 
jmenovité akce na opravy komuni-
kací, mobilní sběr odpadů, propa-
gace města,  opravy budov škol...) v 
celkovém objemu cca 25 mil. Kč. 

 Výsledek hospodaření předcho-
zího roku, který byl vždy použit k 
fi nancování investičních akcí,  byl v 
letošním roce použit na fi nancování 
nových investičních akcí pouze čás-
tečně. Jeho podstatná  část ve výši 
cca 47. mil. Kč byla převedena do re-
zervy rozpočtu města a tato rezerva 
byla použita k vyrovnání propadu v 
oblasti příjmů. 

 Zároveň i příjmy, které město ob-
drželo nad rámec schváleného roz-
počtu, nebyly použity k fi nancování 
výdajů, ale byly rovněž převedeny do 
rezervy rozpočtu města. Další opat-
ření přijímáme při tvorbě rozpočtu  
města pro rok 2010.                        -lm-

Město musí...

Nový oddávající
 Rada města pověřila člena rady 

města Rudolfa Chloupka k opráv-
nění přijímat prohlášení o uzavření 
manželství a užívat závěsný odznak 
se státním znakem České republiky 
při občanských obřadech.

Finanční dotace 
  Vedení města rozhodlo o poskyt-

nutí fi nanční podpory (kultura) sub-
jektu:

 Svaz českých fi latelistů, Holečko-
va 10, Praha 5  31.300,- Kč - na ná-
klady na propagaci, na služby spojů, 
náklady na technické zajištění, nákup 
materiálu a náklady spojené s vydá-
ním katalogu na regionální soutěžní 
výstavy poštovních známek „JIHLA-
VA 2009“ konané v říjnu 2009 v Jih-
lavě

 Papilio, Brněnská 10, Jihlava (ob-
čanské sdružení) 4.500,- Kč - na 
náklady na nákup materiálu a nákla-
dy spojené s úhradou honorářů pro 
účinkující při konání vernisáže stá-
lé expozice „Jihlavský obytný dům 
v proměnách času – Brněnská 10“ 
v září 2009 v Jihlavě

 Papilio, Brněnská 10, Jihlava( ob-
čanské sdružení) 7.000,- Kč - na ná-
klady spojené s úhradou honorářů 
pro účinkující (lektory) při konání 

výtvarných kurzů během měsíce říj-
na 2009 v centru sdružení (Brněnská 
10) v Jihlavě

Změna v komisi 
 Z městské protipovodňové komi-

se RM odvolala člena MěPK, Petru 
Štollovou, k datu 1. 10. 2009 a jme-
novala  členem MěPK, Bc. Kláru Je-
línkovou.

Zárybnický 
jednatelem Prádelen

 Luboš Zárybnický se stal novým 
jednatelem obchodní společnosti 
Prádelna a čistírna Jihlava s účinnos-
tí od 1. 10. 2009. Vedení města pově-
řilo úředníky magistrátu uzavřením 
mandátní a manažerské smlouvy.

Výpis z usnesení 
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Změna v komisi 
 Z městské protipovodnňové ko-

mise RM odvolala člena MěPK Sta-
nislava Kochtu k datu 15. 10. 2009 
a jmenovala  členem MěPK ing. To-
máše Karáska.

Finanční dotace
 Rada města Jihlavy schválila po-

skytnutí fi nanční dotace: 
 Základní organizace Českého 

svazu ochránců přírody - EKOIN-
FOCENTRUM 59/12

Věžní 1, Jihlava 12.500 Kč - na ná-

jem ploch, stánků, místností při po-
řádání

Jihlavského biojarmarku dne 10. 
10. 2009

 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-
DEM S AUTISMEM -APLA- Vy-
sočina, o.s., Telečská 7, Jihlava

 20.000 Kč - na úhradu nákladů za 
užívání telefonní linky pro rok 2009

 Občanské sdružení Heřmánek, 
Ondry Foltýna 267, Karviná – Staré 
Město 13.000 Kč

na provozní náklady spojené se 
vznikem Domu na půli cesty v Jih-
lavě – pronájem budovy, elektři-
na, plyn, pojištění budovy, materiál 
k údržbě budovy a služby spojené 
s údržbou budovy). 

Výpis z usnesení 
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Finanční dotace
 Rada města Jihlavy schválila po-

skytnutí dotace:

 Občanské sdružení pro podpo-
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava 
40.000 Kč - na Sociálně terapeutické 
dílny - mzdové náklady na rok 2009 

 Občanské sdružení pro podpo-
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava 
33.398 Kč - na Sociální rehabilitace - 
mzdové náklady na rok 2009.     -lm- 

 Automobilový závodník Martin 
Prokop převzal začátkem října z ru-
kou primátora Jaroslava Vymazala 
Cenu Rady města Jihlavy. 

 Martin Prokop byl oceněn Cenou 
Rady města Jihlavy za získání titulu 
juniorského mistra světa v automo-
bilové rally pro rok 2009. Titul získal 
1. - 2. srpna 2009 ve Finsku se spo-
lujezdcem Janem Tománkem. Návrh 
na udělení ceny juniorskému mistru 
světa z Jihlavy podal primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Automobilový závodník převzal
Cenu Rady města Jihlavy

 Cenu uděluje rada města mimo ji-
né za propagaci města. „To, co jste do-
sáhl, nedokázal nejen nikdo z Jihlavy, 
ale z celé České republiky. Propagujete 
naše město i republiku v celém světě,“ 
ocenil dosavadní úspěchy závodníka 
primátor Jaroslav Vymazal. 

 Oceněný Martin Prokop převzal 
pamětní list, plaketu města, knihu 
o Jihlavě a květinu. „Cestuji po celém 
světě, ale domů do Jihlavy se vždy rád 
vracím. Nikdy jsem si nemyslel, že bych 
mohl takové ocenění od svého města 
dostat. Ceny si velmi vážím,“ podě-
koval před zraky radních a novinářů 
nejlepší juniorský automobilový zá-

MARTIN PROKOP převzal z rukou primátora Jaroslava Vymazala (vlevo) ce-
nu Rady města Jihlavy za získání titulu juniorského mistra světa v automobilové 
rally pro rok 2009.                                                                   Foto: Lubomír Maštera

Z úspěchů automobilového 
závodníka Martina Prokopa: 
2004 1. místo Šumava rally
2005 1. místo Valašská rally 
                sk. A 
2006 1. místo Rally Monte 
                Carlo - tř. A6
2007  1. místo Rally Monte 
                Carlo - tř. A6
2007 1. místo Rally 
                Deutschland - JRC
 1. místo Rally de France 
                Tour de Corse 
2008 1. místo Rally Finland
                1. místo Rally New 
                Zealand
                1. místo Rally de Espana
                1. místo Rally de France 
2009 2. místo Rally Ireland
                3. místo Rally Norway
                2. místo Rally Portugal
                1. místo Cyprus Rally vodník světa.  

 Cena Rady města Jihlavy může 
být udělena fyzickým a právnickým 
osobám za výrazný podíl na rozvoji 
města Jihlavy nebo jeho propagaci, 
za ekonomický přínos, u příležitosti 
životního jubilea, za činnost v me-
zinárodním měřítku, za významné 
ovlivnění veřejného dění, čestným 
návštěvám města, za výrazný počin v 
daném roce apod.

 Návrh na udělení ceny může podat 
primátor, radní, zastupitelé, občané 
a instituce. Cenu předává primátor 
města nebo jiný člen rady.            -lm-


