
STRANA     22 Aktuality NJR - LISTOPAD  2010

Představujeme nové zastupitele města
(Dokončení ze str. 21)

Ing. Ladislav Zadražil, KSČM, 61 let
1. Čtenář, který nemá černobílé vidění, se s naším progra-

mem jistě seznámil, a volební výsledek neumožňuje prove-
dení výrazných změn. Proto v následujícím období budu 
alespoň mírnit dopady současných asociálních opatření. 
Bude nutné budovat předškolní zařízení, která se před dva-
ceti lety houfně rušila a dnes v nich máme úřady, sekreta-
riáty stran nebo redakce. Na pořádek se musí dbát nejen v 
Jihlavě, ale i v příměstských čtvrtích. Je nutné zlepšení ná-
vaznosti MHD pro cestující do práce. Samozřejmostí pro 
mne je její zlevnění a pro občany nad 70 let přeprava zdar-
ma bez jakýchkoliv karet. A v neposlední řadě ekologie, 
abychom nezapadli pod odpadky produkovanými konzum-
ní společností.

2. Nejde ani tak o to, co trápí mne, ale naše občany. Při-
chází zima. Budou nás na sídlišti opět dvacet kroků od pa-
nelákového vchodu vítat tabulky „V zimě se neudržuje“? 
Má to být dokreslení současné naprosto neutěšené situace 
(růst nájmů, nákladů na vzdělání, poplatků ve zdravotnic-
tví, další si občan bezděčně denně doplňuje sám), že po 
jednadvaceti letech cesty do Evropy jsme se octli někde na 
Aljašce nebo na Sibiři?

Zastupitelé schválili prodeje dalších bytů

Ing. Vratislav Výborný, ČSSD, 57 let
1. Dokončení vodohospodářského projektu, „zlidštění“ 

MHD, víceúčelová sportovně-kulturní hala. 
2. Řešení parkování.

Jan Dršata, ODS, 46 let
1. Vzhledem k mé stavební profesi bych se chtěl zajímat 

o rozvoj města, územní plánování a s tím související infra-
strukturu.

2. V čem vidím největší problém? V podmínkách pro pod-
nikatele a živnostníky a v bezpečnosti a ochraně práv obča-
nů.

Mgr. Stanislava Prokešová, ČSSD, 65 let
1. Byla bych ráda, aby  Jihlava byla čistým a bezpečným 

městem a Jihlavanům se zde dobře žilo. Chtěla bych se po-
dílet na řešení největších jihlavským problémů. Zajímá mě 
oblast školství a sportu a také bych měla zájem se účastnit 
zpracování dlouhodobého plánu rozvoje města. 

2. Jako velký problém vidím parkování ve městě, stav sil-
nic a chodníků,  udržování čistoty, nápisy sprejerů na bu-
dovách. Budu se snažit podpořit vznik dalších sportovních 
zařízení, hřišť, ledových ploch pro děti a mládež, kde by 
mohly sportovat.

Ing. Jaroslav Vymazal, ODS, 55 let
1. Zaměřím se především na ekonomiku a rozvoj města. 

Prioritou je určitě oblast dopravy, a to počínaje parková-
ním, odlehčovacími komunikacemi, dalším prodloužením 
obchvatu a napojeními na něj, přes dopravní terminál a 
MHD až po nové koridory pro pěší a cyklisty. Hodlám se 
věnovat dořešení problému vodovodů a kanalizací, které 
jsou bezpodmínečné nejen pro rozvoj, ale vůbec pro fungo-
vání a spravování města. Bez opravené nebo nové kanaliza-
ce nemá smysl provádět například úpravy  vozovek a chod-
níků (např. ul. Brněnská, Kollárova, atd.), nebo budování 
nových ulic.  

2. Nejvíce mě trápí stav vodovodů a kanalizací. Bohužel se 
nepodařilo zrealizovat velký vodohospodářský projekt, kte-
rý mohl špatný stav především kanalizací výrazně zlepšit. 
Nestalo se tak vinou města, které není nositelem projektu a 
které přesto vyvinulo a vyvíjí velké úsilí směřující k realizaci 
tohoto projektu.

(Pokračování ze str. 6)

Usnesení č. 545/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytových jednotek v do-

mech, kde došlo v minulosti k pro-
deji bytových jednotek dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění, a to:

- bytové jednotky č. 1447/8 v domě 
č.p. 1447 v Jihlavě, ul. Kollárova or.č. 
18 na pozemku p.č. 5105/5 v k.ú. Jih-
lava

- bytové jednotky č. 390/16 v domě 
č.p. 390 v Jihlavě, Horním Kosově ul. 
Jarní or.č. 7 na pozemku p.č. 1150 v 
k.ú. Horní Kosov

- bytové jednotky č. 396/15 v domě 
č.p. 396 v Jihlavě, Horním Kosově ul. 
Jarní or.č. 19 na pozemku p.č. 1148/1 
v k.ú. Horní Kosov

v souladu s  Pravidly pro pro-
dej bytových jednotek ve vlastnic-
tví statutárního města Jihlavy ze 
dne 18.12.2007 ve znění úprav z 
23.09.2008 a 16.12.2009, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu, příslušen-
ství dle prohlášení vlastníka a přísluš-
ných pozemcích a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušného do-
mu, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 1. 

Usnesení č. 546/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

prodej bytové jednotky v domě, kde 
došlo v minulosti k prodeji bytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění, a 
to:

- bytové jednotky č. 2512/1 v domě 
č.p. 2512 v Jihlavě, ul. Mošnova or.č. 
23, 25 na pozemku p.č. 1747/3 v k.ú. 
Jihlava

v souladu s  Pravidly pro pro-
dej bytových jednotek ve vlastnic-
tví statutárního města Jihlavy ze 
dne 18.12.2007 ve znění úprav z 
23.09.2008 a 16.12.2009, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a pří-
slušném pozemku a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušného do-
mu, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 1 a včetně ide-
álního spoluvlastnického podílu o 
velikosti 589/8222 na pozemku p.č. 
1747/2 - ostatní plocha v k.ú. Jihlava 
za cenu 500,- Kč/m2, a za podmínky 
ošetření závazku zrušit septik a napo-
jit kanalizaci domu na kanalizační řad 
do 1 roku od umožnění napojení.

Usnesení č. 547/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prodej bytové jednotky v domě, kde 

došlo v minulosti k prodeji bytových 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění, a 
to:

- bytové jednotky č. 84/1 v domě 

č.p. 84 v Jihlavě, ul. Hluboká or.č. 20 
na pozemku p.č. 121 v k.ú. Jihlava

v souladu s  Pravidly pro pro-
dej bytových jednotek ve vlastnic-
tví statutárního města Jihlavy ze 
dne 18.12.2007 ve znění úprav z 
23.09.2008 a 16.12.2009, včetně pří-
slušného spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu, příslu-
šenství dle prohlášení vlastníka a pří-
slušném pozemku a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušného do-
mu, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 1 a včetně ideál-
ního spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 543/8086 na pozemku p.č. 122 
- ostatní plocha v k.ú. Jihlava za cenu 
500 Kč/m2. 

             
Usnesení č. 548/10 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v priva-
tizovaných domech převod bytové 
jednotky č. 3559/12 v budově č.p. 
3557, 3558, 3559, 3560 v Jihlavě, ul. 
Sokolovská or.č. 29, 29a, 31, 33 na 
pozemcích st. p.č. 619, st. p.č. 620, 
st. p.č. 621, st. p.č. 622, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Bedřichov u 
Jihlavy, včetně součástí a příslušen-
ství dle prohlášení vlastníka a včetně 
příslušného spoluvlastnického podí-
lu v rozsahu 329/28435 na společ-
ných částech domu, příslušenství, 
uvedených pozemcích a  kanalizač-

ních a vodovodních přípojkách ve 
smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včetně 
zůstatku fi nančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou uvede-
ného domu, xxxxxxxx za kupní cenu 
celkem 695.000 Kč s povinností pro 
kupující uhradit společně a nerozdíl-
ně náklady spojené s převodem ne-
movitosti dle podmínek výběrového 
řízení ze dne 11.08.2010.

Usnesení č. 549/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v priva-
tizovaných domech převod bytové 
jednotky č. 390/28 v budově č.p. 
390 v Jihlavě - Horním Kosově, ul. 
Jarní or.č. 7 na pozemku p.č. 1150 
- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Horní Kosov, včetně součástí a pří-
slušenství dle prohlášení vlastníka a 
včetně příslušného spoluvlastnické-
ho podílu v rozsahu 692/21967 na 
společných částech domu, příslu-
šenství, uvedeném pozemku a kana-
lizačních a vodovodních přípojkách 
ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, a včetně 
zůstatku fi nančních prostředků spo-
jených se správou a údržbou uvede-
ného domu, xxxxxxx za kupní cenu 
celkem 710.000 Kč s povinností pro 
kupujícího uhradit náklady spojené 
s převodem nemovitosti dle podmí-
nek výběrového řízení ze dne 11. 08. 
2010. (Pokračování na str. 23)


