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(Dokončení ze str. 14)
- přímé přenosy ze Zastupitelstva 

města,
- zasílání novinek – služba, která za-

bezpečuje automatické zasílání nově 
zveřejňovaných dokumentů na webu 
města občanům do jejich e-mailových 
schránek,

- stav vyřízení dokladů – informuje 
občany o tom, které doklady jsou hoto-
vy, a tudíž k vyzvednutí na příslušných 
odborech Magistrátu města Jihlavy.

Pro turisty a nejenom pro ně:
- nový turistický portál – v rámci no-

vých webových stránek města byla zre-
alizována výstavba i nového turistické-
ho portálu s nepřeberným množstvím 
informací o městě, organizacích, re-
stauracích, hotelích, památkách atd.

- webové kamery – byly spuštěny 
první dvě on-line webové kamery uka-
zující horní polovinu náměstí

- kulturní kalendář – sloužící jak pro 
pořadatele kulturních akcí, tak pro je-
jich návštěvníky, kdy na jednom místě 
naleznou informace o téměř všech ak-
cích pořádaných ve městě.

Rozvoj spolupráce s obcemi regio-
nu a rozvoj partnerství 

- pokračovala spolupráce s partner-
skými městy Purmerend a Heiden-
heim. S oběma městy bylo realizová-
no několik společných projektů

- Purmerend: uzavření nové smlouvy 
o partnerství, vzájemné výměnné akce 
v oblasti školství a speciálního školství, 
návštěva Rady města Purmerend v Jih-
lavě – téma komunikace s občany, od-
padové hospodářství

- Heidenheim: účast na Mezinárod-
ním pouliční festivalu, účast běžců z 
Jihlava na Běhu městem Heidenheim, 
výstava obrazů Pabla Picassa z Muzea 
umění v Heidenheimu v Domě Gusta-
va Mahlera v Jihlavě

- Užhorod - Zastupitelstvo města Jih-
lavy schválilo dne 7. 9. 2010 uzavření 
partnerské smlouvy s městem Užho-
rod (Ukrajina). Smlouva bude pode-
psána v Užhorodu 8. 10. 2010. 

- Mikroregion Jihlavsko - získaná do-
tace na turistické informační cedule a 
propagační materiály ve výši 405.000,- 
Kč. Činnost mikroregionu ukončena 
na jaře 2010.

1. projekt eGovernmentu – elektro-
nizace veřejné správ. V rámci tohoto 
projektu je realizována pomoc obcím 
v jihlavském správním obvodu (79 
obcí). Tato pomoc je uskutečňována v 
několika rovinách fi nanční, metodické, 
školicí, technologické

- Digitální povodňový plán - předlo-
žená žádost o dotace z OP ŽP ve výši 
19 mil. 

- projekt Stříbrné pomezí - vytvoří 
nový komplexní turistický informační 
systém za účelem rozvoje cestovního 
ruchu a zkvalitnění informačních slu-
žeb v cestovním ruchu. Projekt je zalo-
žený na číselném značení rozcestníků 
a křížení tras po zájmových bodech. 
Celková délka označených tras dosáh-
ne 300 km. Trasy se budou rozpro-
stírat na území 27 obcí v přibližně 12 
km okruhu kolem města Jihlava. 
Realizace projektu: srpen 2010 – bře-
zen 2011. Projekt zahrnuje 4 hlavní ak-
tivity: 

- instalace informačního turistického 
značení v terénu (rozcestníky, návěští, 

Plnění programového prohlášení...

VÝSTAVA díla Pabla Picassa a jihlavské Havíření 2009, tedy setkání havířských 
měst a obcí v Jihlavě. To byly největší kulturní události města nejen posledních čtyř 
let, ale možná celých desetiletí. Vrcholem skvělého programu Havíření byl koncert 
Davida Kollera.   

informační tabule) 
- vytvoření internetových stránek 

projektu s mapovým klientem pro tu-
risty

- zhotovení tiskových a propagačních 
materiálů (brožura, karty s doporuče-
nými okruhy, CD) 

- zajištění propagace a publicity. 

Sport 
Rozšíření a zkvalitnění sportovní 

infrastruktury 
- fotbalový stadion Jiráskova ul. – 

179.749.878,53 Kč
- nová veřejná sportoviště v Parku 

nad tunelem, u Hellerova rybníka, ve 
Zborné

- nová dětská hřiště U Koželuhů, Na 
Stoupách, ul. Slavíčkova, Helenín, ul. 
Demlova, v areálu Parku nad tunelem, 
v areálu u Hellerova rybníka, v součas-
né době se buduje dětské hřiště u ZŠ 
Kolárova,

- bazén Evžena Rošického - výmě-
na pískových fi ltrů (cca 618 tis. Kč), 
oprava hlavního vstupu do objektu 
(cca 259 tis. Kč), oprava kuželkářských 
drah (cca 670 tis. Kč)

- pořízení mechanizace pro úklid a 
údržbu sportovních zařízení (cca 1,5 
mil. Kč)

- fotbalový stadion Jiráskova - rekon-
strukce plynové kotelny (cca 1.119 tis. 
Kč)

- Horácký zimní stadion - oprava 
prosklené stěny vč. vstupních dveří 
(cca 2.540 tis. Kč), oprava technologie 
chlazení (cca 2 mil. Kč), rekonstrukce 
osvětlení hlavní haly, výměna manti-
nelů (cca 1.950 tis. Kč), oprava plyno-
vé kotelny pro ohřev TUV (cca 835 tis. 
Kč), oprava hlavního vstupu z Tolsté-
ho ul. (cca 600 tis. Kč).

Sociální oblast 
Zpracování nové koncepce přímé 

podpory organizacím zajišťujícím pe-
riodicky sociální péči o občany města 
Jihlavy…

- vznikla Koncepce fi nancování soci-
álních služeb nestátních neziskových 
organizací a jednotlivých sdružení, 
spočívající v přímé dotační politice 
města Jihlavy.

Školství a vzdělávání 
Zvýšení počtu dětí v mateřských 

školkách, modernizace škol a škol-
ských zařízení

Mateřské školy:
- rekonstrukce MŠ Mozaika - Riegro-

va – 11.215.275,- Kč

- vybudování plynové kotelny – MŠ 
Antonínův Důl – 975.060,50 Kč

- MŠ Mozaika – Mahenova 3 – re-
konstrukce jeslí na mateřskou školu – 
13.749.768,- Kč

- MŠ Mozaika – Březinova 114 – re-
konstrukce – 12.836.748,- Kč

- MŠ Demlova – stavební úpravy – 
3.752.154,20 Kč

- výstavba nové Mateřské školy, Dem-
lova 34a, Jihlava – 19.868.842,49 Kč

V současné době probíhá rekon-
strukce budovy MŠ Mozaika, Březi-
nova 113 – předpokládané náklady 
19.400.000, - Kč. Probíhá výstavba 
dětského hřiště s herními prvky pro 
MŠ Mozaika Dvořákova a Březinova 
114.

Základní školy:
- Základní škola Havlíčkova ul. – re-

konstrukce – 5.437.810, - Kč
- Základní škola Křížová ul. – hřiště – 

2.289.265,50 Kč
- Základní škola Demlova – rekon-

strukce bazénu – 16.629.120,69 Kč
- přístavba ZŠ speciální, Březinova 31 

– 52.009.332,70 Kč
V současné době probíhá rekon-

strukce hřiště u ZŠ Kollárova  a ZŠ 
Demlova. Dále se v současné době re-
alizují stavební úpravy a bezbariérový 
přístup do jídelny základní školy Dem-
lova 32 a 34

Ostatní 
- rekonstrukce skladovacích hal 

na útulek pro opuštěná zvířata – 
4.025.054,50 Kč.  

- přístavba hasičské zbrojnice, Soko-
lovská 149 – 11.508.682,-- Kč.

- Domov pro seniory Lesnov - Opra-
va ploché střechy (cca 320.000,- Kč) 

- Brtnická 15, Jihlava - Výměna oken 
(cca 754.000,- Kč)

- Znojemská 4, Jihlava - Stavební 
úpravy domu Gustava Mahlera (cca 
338.000,- Kč)

- mobilní zakrytí kašny Neptun na 
Masarykově náměstí v Jihlavě (cca 166 
tis. Kč) a zakrytí kašny Amfi trité na 
Masarykově náměstí v Jihlavě (cca 175 
tis. Kč)

- Žižkova 106-108 - Výměna oken 
(cca 1.678 tis. Kč)

- amfi teátr Březinovy Sady - Oprava 
části oplocení (cca 916 tis. Kč) 

- objekt městské police - stavební 
úpravy pro rozšíření kamerového sys-
tému (cca 636 tis. Kč)

-  K. Světlé 7,9,11,13,15, B. Němcové 
4 - Výměna oken (cca 3 mil. Kč)

- hřbitov Na Kalvárii v Jihlavě - celko-
vá oprava provozního objektu (cca 1,4 
mil. Kč)

- Krematorium Jihlava - vybudování 
nové vsypové loučky (cca 467 tis. Kč)

- do běžné údržby bytového fondu 
bylo vynaloženo 36.308.000,- Kč

- na zlepšení kvality bytů bylo vyna-
loženo cca 2.500.000,-Kč v investicích

- oprava fasády domu Legionářů 8 - 
1.396.181,-Kč

- oprava fasády domu Komenského 
39 - 1.315.000,- Kč

- demolice objektu ve vnitrobloku 
domu Žižkova 9 (nyní parkoviště) – 
577.478,- Kč

- bylo zahájeno důsledné vymáhání 
dluhů včetně vymáhání soudní cestou

- od roku 2006 bylo předáno 190 pří-
padů právním zástupcům města z dů-
vodu vymáhání dluhů nebo žalob na 
vyklizení bytů, z toho v roce 2010 to 
bylo 119 případů

- bylo dáno 95 výpovědí z nájmu by-
tu z důvodu neplacení nájemného.

 
 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

DVACET let to nešlo, teď se konečně povedlo - zázemí hřbitova na Kalvárii je po 
letech znovu důstojné. 


