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Usnesení č. 110/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření – přesun v 

rámci schváleného rozpočtu odboru 
rozvoje města tř. 6 Kapitálové výda-
je z akce Výměna svítidel veřejného 
osvětlení v Jihlavě ve výši 200.000,- 
Kč na novou akci Pávovská ul. Jihla-
va – veřejné osvětlení

Usnesení č. 112/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- převod z rozpočtu ekonomického 
odboru tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti – rezerva do roz-
počtu kanceláře tajemníka tř. 6 Ka-
pitálové výdaje na akci Obnova vo-
zového parku ve výši 1.300.000,- Kč.

Usnesení č. 113/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2017 
v rámci programu JEDNOLETÁ 
PODPORA  2017 na úhradu nákla-

dů při realizaci projektu v oblasti 
kultura v souladu s důvodovou zprá-
vou následujícím subjektům:

divadlo hostující: FABES, s.r.o. 
Letní divadlo pod jihlavským ne-

bem 63.770 Kč
výstava:
TRIALOG, spol. s.r.o.
Milujeme Jihlavu – Výstava velko-

formátových fotografi í města Jihlavy 
80.000 Kč

Městské slavnosti:
Karolína Kociánová
Multikulturní festival 93.000 Kč.

Usnesení č. 118/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení úprav areálu Horáckého 

zimního stadionu v Jihlavě v rozsahu 
dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 119/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
zpracovanou analýzu společnosti 

HC Logic, s.r.o., IČO: 293 91 318, 
Sokola Tůmy 16, 709 00 Ostrava 
„Podklady pro činnost řídícího týmu 
pro realizaci Horácké multifunkční 

arény v Jihlavě (varianty A - F)“
a
souhlasí
s pokračováním přípravy řešení 

HZS v Jihlavě dle variant

1) Generální oprava (celková po-
stupná modernizace zázemí) stávají-
cí haly HZS v ročních etapách v prů-
běhu následujících cca 4 let (etapy 
opravy budou probíhat vždy mimo 
soutěžní sezonu a budou jednotlivě 
stavebně a provozně funkční) a

2) Varianta „F“ dle analýzy spol. 
HC Logic, s.r.o. - Horácká multi-
funkční aréna (HMA) na stávajícím 
místě v ulici Tolstého  

3) Varianta „E“ dle analýzy spol. 
HC Logic, s.r.o. - výstavba nové Ho-
rácké multifunkční arény (HMA) na 
„zelené louce“

a
u k l á d á
řídícímu týmu HZS
- pokračovat v přípravách dle vy-

braných variant a předkládat infor-
mace o aktuálním stavu přípravy

- výběrovým řízením zajistit inže-
nýrskou činnost spojenou s přípra-
vou řešení HZS

Usnesení č. 120/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
změnu usnesení č. 358/16-ZM ze 

dne 15. 11. 2016 týkající se svěření 
jednotlivých úseků činností v samo-
statné působnosti náměstkům pri-
mátora takto:

    Ing. Jana Mayerová, Ph. D.

a) úsek školství, kultury, tělovýcho-
vy a zdravotnictví

b) úsek koordinace strategií

    Ing. Vratislav Výborný

a) úsek rozvoje města
b) úsek sociálních věcí
c) úsek dopravy a služeb

Ostatní svěření jednotlivých úseků 
činností v samostatné působnosti 
náměstkům primátora zůstává nedo-
tčeno.

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,
 primátor města 
 Ing. Vratislav Výborný,
 náměstek primátora 

Zastupitelé znovu rozhodovali 
o Horáckém zimním stadionu

Usnesení z 20. (mimořádného) zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2017
(Redakčně kráceno)

Lešenáři, tesaři, pokrývači a další 
řemeslníci začali pracovat na náročné 
opravě střechy kostela sv. Jakuba Vět-
šího v Jihlavě. Práce spočívající pře-
devším v obnově krovu z roku 1539 
potrvají dva roky. Poté bude obdi-
vuhodný prostor pod obří dřevěnou 
konstrukcí přístupný veřejnosti.

Práce už začala nad presbytářem, 
kde se řemeslníci „zakousli“ do stře-
chy. Pohled na ni je matoucí, glazo-
vané tašky se lesknou, zvenčí vypa-
dají bezvadně. „To je zdání, z vnitřní 
strany není krytina glazovaná a je strá-
vená. Rozpadá se,“ říká o více než sto-
letých bobrovkách Norbert Dostál 
z Královské kanonie premonstrátů 
na Strahově, které kostel patří. 

Nová krytina bude takřka identic-

ká jak barvami, tak tvarem. Správce 
budovy ovšem musel výrobu zadat 
do Německa, v České republice se 
schopný dodavatel nenašel. 

Generální rekonstrukce napraví 
nejen zubem času poškozené části. 
„Musíme dát do pořádku také neod-
borné opravy z minulosti. Budeme re-
spektovat původní celodřevěnou tech-
nologii,“ uvádí Norbert Dostál. 

Rekonstrukce krovu a střech vyjde 
na 27 miliónů korun, majiteli kostela 
se podařilo na akci získat dotaci.

Gotický kostel, postavený před ro-
kem 1250 na místě požárem zničené 
románské baziliky, je zasvěcen patro-
nu horníků. Tato dominanta města 
je od roku 2008 vedená jako národní 
kulturní památka. -tz-

Opravují krov. Po 500 letech

KROV kostela sv. Jakuba Většího je z roku 1539 a potřebuje opravu. 
 Foto: archiv MMJ

PŘIPOMÍNKA KONCE VÁLKY. Na ústředním hřbitově v Jihlavě proběhla vzpo-
mínková akce u příležitosti 72. výročí konce II. světové války. Přítomní uctili 
památku padlých u sousoší Zaváté šlépěje, hlavní část piety pak proběhla u pa-
mátníku a hrobů padlých sovětských vojáků. K přítomným promluvil náměstek 
primátora města Jihlavy Jaromír Kalina a atašé Generálního konzulátu Ruské fe-
derace Sergej Mitjaev.

Čestnou stráž u památníku drželi zástupci Sokola a Armády ČR, přítomni byli 
také zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Policie ČR a dalších organi-
zací. Po skončení hlavní části setkání účastníci drželi minutu ticha, a položili kvě-
tiny na čestné hroby českých vojáků, padlých ve válce. Foto: archiv MMJ

Oslava 72. výročí konce války


