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Rozvoj města 
Kontrola hospodaření města 
- pravidelně jsou prováděny audi-

ty nezávislými auditorskými společ-
nostmi – bez výhrad

- pro roky 2009 a 2010 byl reno-
movanou společností Moody´s udě-
len tzv. národní rating „Aa1.cz se sta-
bilním výhledem“, což řadí Jihlavu 
mezi nejlépe hodnocené subjekty v 
České republice

- rating vyhodnotil jako silné strán-
ky města historicky velmi dobré vý-
sledky hospodaření a velmi dobrou 
úroveň fi nančních rezerv. 

Transparentní průběh výběrové-
ho řízení a zadávání veřejných za-
kázek

- vytvořena nová vnitřní směrnice 
na zadávání zakázek malého rozsa-
hu: „Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek statutárního města Jihlavy

- zveřejňování na webu města - veš-
keré stavební práce, služby a dodáv-
ky nad 250 000,- Kč. 

- 2009 - výběrové řízení formou 
elektronické aukce na dodávku elek-
trické energie (úspora téměř 2 mil. 
Kč)

- 2010 - zahájení výběrového říze-
ní formou elektronické aukce na do-
dávky plynu.

Poskytování příspěvků a grantů
- např. Fond oprav domu byl roz-

šířen o nový statut na odstraňo-
vání sprejerských nápisů a odstra-
ňování bariér – celkem vyčerpáno 
6.072.090,- z toho 1.307.882,- na 
odstranění sprejerských nápisů, dal-
ších 304.862,- na bezbariérové vstu-
py, 4.459.346,- bylo použity na opra-
vy omítek a střech

- vytvořeny nové koncepce pří-

spěvků do sportu a kultury
- vytvořena koncepce fi nancová-

ní sociálních služeb nestátních ne-
ziskových organizací a jednotlivých 
sdružení, spočívající v přímé dotační 
politice města Jihlavy.

Využití prostředků EU, státu a 
kraje

- město Jihlava od roku 2007 do 
roku 2010 podalo žádosti o da-
taci na projekty v celkové výši 
1.025.577.030,71 korun, celková 
výše požadovaných dotací byla té-
měř 726 milionů korun, podařilo se 
získat dotace ve výši 641.798.287,70 
korun. 

Prioritní investiční záměry města 
Jihlavy 2006–2010:

Postupná celková rekonstruk-
ce HZS – vyhotovena projektová 
dokumentace v celkové hodnotě 
4.118.216,- Kč vč. DPH. V současné 
době probíhá veřejná soutěž na akci 
„Veřejné sportoviště pro lední sporty 
v ul. Tyršova“ (vedlejší hala zimního 
stadionu), na kterou je požádáno o 
dotaci EU.

Regenerace sídlišť – připravuje se 
výběrové řízení na zhotovitele na ak-
ci „Revitalizace sídlišť na území měs-
ta Jihlavy – Královský vršek“, náklady 
na projektovou dokumentaci budou 
činit 761.670,- Kč vč. DPH, na akci 
je požádáno o dotaci EU.

- probíhá příprava akce „Revitali-
zace sídlišť na území města Jihlavy – 
Březinova“. 

Vybudování komunikace podél 
městského nádraží a podpora vytvo-
ření dopravního přestupního centra 

Plnění programového prohlášení 
Rady města Jihlavy a přehled činnosti 

v období 2006–2010
Vážení čtenáři,
tento měsíc máme možnost využít svého práva a jít k volbám, tentokrát k vol-

bám komunálním. Po čtyřech letech bude vámi, občany Jihlavy, zvoleno nové za-
stupitelstvo města a z jeho řad bude vybrána nová rada města v čele s primátorem 
či primátorkou. Poslední měsíc, přesněji poslední týdny současné „vlády“ jsou jistě 
vhodnou příležitostí pro ohlédnutí se za uplynulým volebním obdobím a úkony v 
té době provedenými. 

Vodítkem pro vyhodnocování nám bylo programové prohlášení rady z 25. led-
na 2007, řadu činností ale nelze k předsevzetím radních před téměř čtyřmi roky 
připočítat. Byly vyvolány staršími, ale zejména aktuálními potřebami města, které 
na začátku funkčního období nelze předpovědět. 

Že radnice opravdu nezahálela, dokazuje třeba to, že dosud bylo ve veřejnopráv-
ních televizích a rádiích a na stránkách tištěných novin a časopisů od podzimu 
2006 odvysíláno a vydáno na 17 tisíc zpráv, reportáží atd., které nějak souvisely s 
činností města Jihlavy a magistrátu města Jihlavy. 

Tušili jsme proto předem, že tento seznam, ač tvořen pouze hesly, bude dlouhý. 
Skutečnost předčila naše očekávání. Na stránky Novin jihlavské radnice se nemů-
že vejít vše, co jsme shromáždili, proto jsme výčet zkrátili a začátkem měsíce října 
bude na webu města www.jihlava.cz ke stažení prezentace, ve které budeme kon-
krétnější. 

Možná nebude následující seznam příliš čtivý, je to ale příležitost si připome-
nout, že se Jihlava za poslední čtyři roky změnila, i když to v běhu dní nevnímá-
me.
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před železniční stanicí Jihlava – město 
- na akci probíhají projekční práce 

na základě uzavřené smlouvy o dílo 
v hodnotě 2.400.000,- Kč vč. DPH 
– vybudování komunikace, autobu-
sového nádraží, napojení na rekon-
struovanou budovu nádraží ČD, 
zavedení trolejbusové MHD. Před-
pokládá se čerpání dotace z EU.

Prodloužení ul. Vrchlického 
včetně trolejového vedení – prove-
deno prodloužení ul. Vrchlického v 
hodnotě 43.318.469,59 Kč vč. DPH. 
V současné době zbývá na připrave-
né stožáry osadit trolejová vedení, 
jejichž investorem bude Dopravní 
podnik města Jihlavy, a.s.

Pokračování v realizaci sítě cyk-
lostezek a cyklotras dle generelu  

- cyklostezka RO4 včetně lávky v 
hodnotě 15.537.184,03 Kč – dotace 
SFDI

- cyklostezka Jihlava – Pístov – 
14.776.064,82 Kč – dotace EU

- část úseku G04 – pod mostem ul. 
Havlíčkova – 2.107.307,25 Kč – do-
tace EU

Před dokončením je cyklostez-
ka B02 – předpokládaná hodnota 
4.035.830,60 Kč.

Projekčně připravena cyklotra-
sa R02 (ul. Jana Masaryka – Horní 
Kosov – Na Dolech, Jihlava) a cyk-
lostezka od mostu u Jánů podél řeky 
Jihlavy po ul. Dělnická s propojením 
na ul. Helenínská.

Podpora tvorby integrovaného 
dopravního systému – podmín-
kou pro vytvoření integrovaného 
dopravního systému je realizace ko-
munikace podél městského nádraží 
a vytvoření dopravního přestupního 
centra před železniční stanicí Jihlava 
– město.

Bezbariérová úprava města 
- vybudována bezbariérová trasa 

A1 – Březinovy sady – 4.702.285,-- 
Kč

- vybudována bezbariérová tra-
sa N1 – Masarykovo nám. – 
4.615.147,56 Kč

- před dokončením jsou bezbarié-
rové úpravy zastávek MHD – před-
pokl. cena 21.176.217,- Kč. 

- zpracovává se aktualizace genere-
lu bezberiérových tras – dokončení 
12/2010

Vybudování Centra dokumen-
tárního fi lmu 

- provedena rekonstrukce kina 
Dukla částkou 51.561.450,95 Kč.

Rozvoj zoologické zahrady včet-
ně výstavby medvědince, Shet-
tlandského ostrova a centra envi-
ronmentální výchovy v prostoru 
ZOO

- vybudován nový medvědinec ná-
kladem 21.624.312,80 Kč

- vybudován Shett landský ostrov 
nákladem 3.585.653,-- Kč

- probíhá výstavba Centra envi-
ronmentální výchovy, předpoklá-
daná cena včetně dodávky interiéru 
37.047.518,40 Kč.  Na akci je zažá-
dáno o dotaci OPŽP. 

- vyhotovena projektová dokumen-
tace na projekt „ZOO pěti kontinen-
tů“, který bude obsahovat pavilon a 
výběh pro žirafy, expozici Austrálie, 
expozici afrických primátů, expozici 
Asie, pavilon plazů, expozici hyeny.  
Předpokládané náklady na realiza-
ci včetně souvisejících činností jsou 
150.000.000 Kč vč. DPH.

Příprava pozemků pro bydlení
- město Jihlava připravilo pozemky 

pro 39 atriových rodinných domků 
(RD) v Heleníně, prostřednictvím 
developerské fi rmy připravuje po-
zemky pro 46 volně stojících RD v 
Heleníně, uzavřelo plánovací smlou-
vu o vybudování infrastruktury s 
vlastníkem pozemků v Handlových 
Dvorech, soukromí investoři připra-
vují výstavbu BD a RD v rámci roz-
vojového směru V1 Na Dolech (cca 
50 ha).

Rozvoj příměstských částí: 
- vybudovány inženýrské sítě 

pro rodinné domy v Heleníně – 
14.973.240,54 Kč

- předlažba zastávky MHD Červe-
ný Kříž – 130.960,- Kč

- zřízení 2 zastávek MHD Herolti-
ce – Švábka – 211.715,- Kč

- rozšíření veřejného osvětlení 
(VO) k zastávce MHD – Henčov – 
1.277.397,- Kč

- zrealizována I. etapa – chodníku a 
VO Hruškové Dvory – 1.460.918,50 
Kč

- realizace I. etapy opravy komuni-
kací, odvodnění, kontejnerová stání 
– Vysoká – 2.847.571,41    Kč (dota-
ce kraj Vysočina 150.000,- Kč)

- rozšíření VO k zast. MHD – Hen-
čov – 1.277.397,- Kč

- zrealizována I. etapa – chodníku a 
VO Hruškové Dvory – 1.460.918,50 
Kč

- realizace I. etapy opravy komuni-
kací, odvodnění, kontejner. stání – 
Vysoká – 2.847.571,41 Kč  

(dotace kraj Vysočina 150.000,- 
Kč)

- rekonstrukce komunikace Hen-
čov – II/602 – 2.084.575,- Kč

- vybudování víceúčelového hřiště 
ve Zborné – 1.311.449,65 Kč

- vybudování dětského hřiště v He-
leníně – 739.966,-- Kč

- vybudování přístavby objektu Pís-
tov 42 – 798.583,88 Kč

Je zažádáno o dotaci EU na rege-
neraci veřejného prostranství v části 
města Jihlava – Pávov a Pístov.

Zprůchodnění další části hra-
debního parkánu

- Zprůchodněno. Nyní se jedná se 
o propojení úseku od Jakubského 
náměstí po ul. Brněnská. Probíhá 
příprava projekčních prací.

 (Pokračování na str. 12)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA Jihlavy
pro období  2007–2010 v oblastech: Rozvoj města, Životní prostředí a 

územní plánování, Kultura a propagace města, Sport, Sociální oblast, Škol-
ství a vzdělávání


