
výběrovým řízením formou dražby 
dne 16. 3. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 14. 3. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, minimální nájemné po slevě 
12.626 Kč/rok

• Komenského 30 v Jihlavě, neby-
tový prostor č. 1361/9 v 1. NP, 51 m2, 
býv. vinotéka, min. nájemné 96.237 
Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. 
NP, 19 m2, býv. tabák, min. nájemné 
35.853 Kč/rok

 prodat:
pozemky v k.ú. Jihlava, obec a okres 

Jihlava p.č. 119 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 
82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 
a pozemek p.č. 120 – zastavěná plo-

cha a nádvoří, jehož součástí je budo-
va č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny 
or.č. 8, býv. sídlo Okresní vojenské 
správy, energetická náročnost budo-
vy dle PENB: F, 256 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí celkem 
9.000.000 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. Ba-

touchovice, obec Bochovice, okres 
Třebíč: podíl ve výši jedné ideální čtvr-
tiny pozemku p.č. 17/74 – orná půda o 
celkové výměře 5.003 m2; podíl ve výši 
jedné ideální šestatřicetiny pozemku 
p.č. 17/23 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o celkové výměře 1.915 m2;

• ideální podíly pozemků v k.ú. Přec-
kov, obec Přeckov, okres Třebíč: podíl 
ve výši jedné ideální čtvrtiny pozemku 
p.č. 919/1 – trvalý travní porost o cel-
kové výměře 4.776 m2; podíl ve výši 
jedné ideální čtvrtiny pozemku p.č. 

919/4 – trvalý travní porost 
o celkové výměře 814 m2; mi-
nimální kupní cena činí celkem 
40.522 Kč

Bližší informace na www.jih-
lava.cz či na tel. 567 167 279 
(pronájem nebytových pro-
storů), 567 167 278 (prodej 
budov), 567 167 287 (prodej 
spoluvlastnických podílů na 
pozemcích), příp. na Majet-
kovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jih-
lava. 

Statutární město Jihlava si vy-
hrazuje právo změnit či doplnit 
tyto záměry, příp. od nich od-
stoupit.
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Statutární město Jihlava, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava 

zveřejňuje záměry 
Uplynulý rok 2015 završil dvanáctile-

té působení městské knihovny v účelo-
vě zrekonstruované budově bývalého 
jezuitského gymnázia v Hluboké 1. 

Právě vyhovující prostory se staly 
důležitým mezníkem pro dokončení 
transformace knihovny do současné 
podoby informační a vzdělávací insti-
tuce disponující bohatými knihovními 
fondy, širokým spektrem služeb a také 
vhodnými podmínkami pro pořádá-
ní nejrůznějších společenských akcí 
a setkání. Poslední novinkou, kterou 
knihovna nabídla, je knihovnický tro-
lejbus, který mimo jiné představuje 
netradiční způsob propagace knihov-
ny a jejích služeb.

Více než 200 tisíc svazků       
Knihovní fond čítal celkem 206.162 

svazků. Bylo zpracováno 10.269 svaz-
ků nových knih, 264 audio dokumen-
tů, 403 zvukových knih a 151 elek-
tronických dokumentů. Čtenáři měli 
k dispozici 272 titulů periodik ve 463 
exemplářích. 

300 tisíc návštěvníků měst-
ské knihovny 

V městské knihovně bylo registro-
váno 9.893 čtenářů, kteří si vypůjči-
li 479.309 dokumentů. Počet fyzic-
kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 
192.358. Dalších 107.317 virtuálních 
návštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek elektronické služby 
knihovny.  Zvukovou knihovnu pravi-
delně navštěvovalo 66 registrovaných 
čtenářů, kteří si vypůjčili 5.849 zvuko-
vých knih. 

900 besed, výstav a akcí
Pro různé věkové a zájmové katego-

rie uživatelů bylo připraveno 301 be-
sed, výstav, autorských a  scénických  
čtení,  hudebních pořadů  a   dalších  
kulturních akcí.  Kromě   toho  v  prů-
běhu roku proběhlo 594 vzdělávacích 
akcí, např. informační lekce pro školy, 
exkurze, přednášky, tvůrčí dílny, kurz 
stylu, kurzy znakového jazyka, tréno-
vání paměti, angličtiny pro začáteční-
ky, ajurvédy a počítačové kurzy pro 
seniory.

Pobočky Bedřichov, 
Březinova a Horní Kosov

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách Bed-
řichov, Březinova a Horní Kosov. Pro 
děti z mateřských a základních škol 
bylo na pobočkách připraveno 258 in-
formačních, kulturních a vzdělávacích 
pořadů.

 Z rozpočtu Kraje Vysočina obdr-
žela městská knihovna účelovou do-
taci 1.653.000,- Kč na činnosti spo-
jené s výkonem regionálních funkcí. 
V souboru těchto činností je zahrnuto 
poskytování výměnných knižních sou-
borů, vzdělávání knihovníků, pomoc 
při revizi a aktualizaci knižních fondů,  
postupná automatizace knihoven a 
poradenská činnost. V regionu  Jihlav-
sko tyto služby pravidelně využívalo 
99 neprofesionálních knihoven. 

 PhDr. Jarmila Daňková,
 ředitelka Městské knihovny
 Jihlava

Městská knihovna v číslech

Jak dál s Horáckým zimním stadionem
FORUM Jihlava

Pro konečné rozhodnutí bude 
potřeba určitě více informací, než 
jsme dosud dostali – chybí nám 
finální náhledy, finance pro jed-
notlivé varianty jsou velice obec-
né. Představení kompletních vari-
ant by podle našeho názoru mělo 
proběhnout na veřejné platformě, 
například jako panelová diskuze, 
abychom se mohli rozhodnout na 
základě kompletních informací. I 
ve Foru stále váháme, která varian-
ta je nejlepší, máme stále nezodpo-
vězené dotazy. 

Pro variantu „na zelené louce“, 
která je samozřejmě nejdražší, hra-
je do karet možnost získat nové in-
vestory, které Dukla bezesporu po-
třebuje. Stále ale například nevíme, 
kdo by měl s aktivním sháněním 
partnerů začít - Dukla, nebo samo 
město? Tato atraktivní varianta, 
která nabízí spojení nového stadi-
onu s velkým obchodnímh kom-
plexem, řeší i parkování a veškerou 
obslužnost přímo v místě.

Naopak z nevýhod lze jmenovat 
například to, že jde o urbanisticky 

nesprávné řešení (stavět bychom 
měli nejdřív v intravilánu), krouž-
ky by se přesunuly z centra za měs-
ta, nejistá je také spolupráce s part-
nery. Je to celé velký otazník, a celý 
projekt je velmi rizikový. 

Naopak rekonstrukce stávajícího 
stadionu je reálnější, levnější, ale 
bohužel nenabízí takový prostor 
pro nové investory, a velkým otaz-
níkem je i parkování (což bychom, 
jako město, měli řešit koncepčně, a 
ne ulici po ulici). Otázek je mno-
hem více, a dokud na ně nebude-
me znát odpovědi, neměli bychom 
se do rozhodování o minimálně 
půl miliardě pouštět (ano, varian-
tu opravy střechy nepočítáme jako 
nosnou, protože věci se mají dělat 
pořádně).  Za FORUM Jihlava 

 Karolína Koubová, 
 Lenka Tomášová a Milan Kolář

Máte otázku na politické strany v 
jihlavském zastupitelstvu? Pošlete 
ji na adresu njr. redakce@centrum.
cz. Otázky posílejte nejlépe první 
týden v měsíci. Redakce NJR .

(Dokončení ze str. 10)

ODS
Stadion stěhovat nechceme! 

Rozhodnutí, kterou variantu zvo-
lit, je velmi složité a najdou se ar-
gumenty pro každou z variant. 

My jsme přesvědčeni, že hala by 
měla zůstat na místě, kde po více 
než 60 let spolutvořila hokejovou 
historii města i naší země. Genius 
loci místa se prostě přesunuje ob-
tížně, a navíc proti přesunu hovo-
ří celá řada jasných důvodů. 

Nová hala za městem by přines-
la vyšší náklady spojené s provo-
zem, nutnost spojení MHD, další 
personální náklady, nové náklady 
spojené s údržbou infrastruktury 
apod. Umístění haly za městem 
by neprospělo ani našim podni-
katelům a živnostníkům.

Bohužel, dle našeho názoru ne-
bude projekt Ing. Žáka možné 
bez výraznější aktualizace pou-
žít. Prověřovací studie architek-
ta Buchty vnímáme jako vodítko 
pro úpravu finálního zadání pro-
jektu. Nejprve je nutné formu-
lovat (aktualizovat) racionální 
zadání, a to zejména vzhledem k 
velikosti investice i následným 
výdajům na provoz. 

Důležitý je přiměřený komfort 
pro všechny, kteří halu budou v 

budoucnosti užívat a její kvalitní 
uživatelské spojení s malým zi-
máčkem. Stadion by měl v rám-
ci rekonstrukce řešit i své okolí, 
které považujeme dlouhodobě za 
zanedbané, a měl by svým vzhle-
dem kultivovat prostor ulic Tols-
tého a Jiráskova. Hala potřebuje 
důstojný hlavní vstup s předpro-
storem a neměla by se příliš roz-
pínat směrem do parku.

Nejsme příznivci polovičatých 
a průměrných řešení, a proto se 
rozhodujeme mezi variantou mi-
nimální rekonstrukce a variantou 
maximální, za kterou považujeme 
demolici a novou stavbu na stej-
ném místě. 

Demolice a novostavba pravdě-
podobně nebude o výraznou část-
ku dražší než varianta maximalis-
tické rekonstrukce, která zůstane 
vždy jen rekonstrukcí a nevyřeší 
některá problematická místa a 
prostory (spojení hal, výškové 
rozdíly, hlediště, parkování, logis-
tické návaznosti, srovnání uliční 
fronty a veřejný prostor...).

Budeme podporovat architek-
tonickou soutěž na novou halu, 
která nám přinese řadu odpovědí 
a pomůže nám vybrat kvalitní ře-
šení za přiměřené náklady. 

 Za zastupitelský klub ODS 
 Ing. arch. David Beke


