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Slavnostní novoroční ohňostroj
v pátek 1. ledna v 17.30 hod.

Novoroční zdravice primátora, 
od 17.00 hodin podávají zástupci 

města svařák pro zahřátí.

Slavnostní rozezvučení 
druhého piána do ulic, 

středa 6. ledna v 16.00 hodin,
průchod do obchodního objektu 

Křížová 2.

TROPY V JIHLAVĚ. Město vybudovalo v Zoo Jihlava jedinečný pavilon plazů. Nebývalá stavba nabízí současnou nejmodernější prezentaci exotických zvířat v oprav-
du exkluzivních kulisách. Tropický pavilon je šestou a poslední dokončenou částí dosud největšího rozvojového projektu s názvem Zoo pěti kontinentů.
  Foto: archiv MMJ

Zastupitelé města schválili na pro-
sincovém jednání rozpočet města 
na rok 2016. Jihlava bude hospoda-
řit se schodkem 285 milionů. 90 mi-
lionů korun jde do kanalizací.

Pro nadcházející rok město počítá s 
celkovým příjmem 840 milionů, vý-
daje mají dosáhnout 1.125 milionů. 
V porovnání s rokem letošním – pří-
jmy činily 793 milionů a výdaje 1.418 
milionů. Město tedy navýší příjem pro 
rok 2016 o 6 %, zatímco výdaje budou 

na 79 % letošního roku.
„Hospodaření města je na velmi dobré 

úrovni. Podařilo se nám dokončit řadu 
rozpracovaných staveb, a to se odráží v 
uváděných číslech rozpočtu na další rok,“ 
řekl primátor města Rudolf Chloupek.

Rozpočet města byl podle jeho slov i 
letos dobře připravený a včasné dodá-
ní podkladů zastupitelům, kteří o něm 
v prosinci rozhodovali, zapříčinilo jeho 
hladké schválení.

Zastupitelé města rozhodli o pře-
vedení všech nedokončených akcí z 
letošního roku do roku dalšího. Zna-
menalo to přesun 253 milionů, týká se 
to například přesunu výdajů na opra-
vu lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova, 
opravy chodníků, opravy kanalizací, 
škol atd. 

Z dokončených akcí roku 2015 si 
primátor cení pokroku v kanalizačních 
projektech, které trápí město vzhle-
dem k jeho historickému charakteru 
nejvíce. Rovněž oceňuje rekonstrukce 
ulice blízko centra – Sráznou a Brněn-
skou ulici, které znepříjemňovaly život 

jejím obyvatelům a řidičům, kteří tudy 
projížděli.

„Těší mne také investice do škol, které 
jsou na velmi dobré úrovni. S tím sou-
visí i výstavba dětských hřišť, za která 
se nemusíme stydět,“ doplnil primátor 
Chloupek.

Investice roku 2016 směřují podob-
ně jako letos do problematických ob-
lastí, např. kanalizace v příměstských 
částech města... Pozornost je zaměře-
na i na silnice ve městě. Pro tuto oblast 
je vyčleněno v běžných výdajích 30 
milionů včetně zimní údržby, ostat-
ní záležitosti pozemních komunikací, 
které obsahují jmenovité opravy chod-
níků apod., počítají s výdaji ve výši 12 
milionů.

Dalších 63 milionů jde na prokaza-
telnou ztrátu z provozu městské hro-
madné dopravy Dopravnímu podniku 
Jihlava.

Mateřské školy mohou počítat s 19 
miliony pro své hospodaření, základní 
školy mají vyčleněnu částku 51 milio-
nů. Pro oblast kultury je vyčleněno 13 

milionů, z toho například na akci Eu-
rojack 2016 150 tisíc korun, na Dům 
Gustava Mahlera 80 tisíc atd.

Tělovýchova muže počítat s 6 
miliony, výdaje na akce pořádané měs-
tem (sportovec roku, 24 MTB atd.) 
dosáhnou 790 tisíc.

Veřejné osvětlení „spolkne“ 16 milio-
nů, nakládání s odpady bude stát měs-
to v dalším roce 37 milionů – na sklád-
ky, sběrné dvory, odpadkové koše atd.

Na zeleň a péči o vzhled obcí je vy-
členěno 40 milionů, na bezpečnost ve 
městě je určeno 33 milionů.

Kvalitní přípravu rozpočtu kvitovali i 
opoziční zastupitelé.

„Letos jsem oproti loňsku hlasoval pro 
rozpočet, ale samozřejmě některé věci 
mne neuspokojují, například mám vý-
hrady k letištní ploše v Henčově, také in-
vestice do oprav chodníků by mohly být 
vyšší. Přesto oceňuji kvalitu, s jakou byl 
návrh připraven,“ řekl Pavel Šlechtický 
(KSČM). Pro přijetí se vyjádřilo 27 
zastupitelů, sedm se zdrželo hlasování 
a proti nebyl nikdo. -lm-

Proti rozpočtu města nebyl nikdo


