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Aktuality

Rekonstrukce Telečské je pozastavena
Rozvoj Jihlavy zastaven!
Tento katastrofický závěr se pokoušelo vedení města sdělit zastupitelům
na jejich posledním jednání. Vychází
přitom z dopisu předsedy SVAKu a
starosty Telče Mgr. Romana Fabeše, ve kterém se doslova praví, že:
“... SVAK si nepřeje a nesouhlasí...“
aby byla rekonstrukce ulic Telečská
a Wolkerova provedena, a zároveň
si klade pro město zcela nesplnitelné
podmínky, za kterých to Jihlavě laskavě „umožní“.
Vrcholí tím současný mnohaletý
spor o jihlavský vodárenský majetek,
se kterým nadále hospodaří SVAK a
provozuje jej VAS, proti vůli všech
orgánů našeho města. Jednání, mediace, soudy - to vše vůbec k ničemu
nevede, SVAK i VAS se umně podařilo propojit fyzické vydání majetku
s nezákonnými požadavky na finanční vyrovnání, nebo spíše nevyrovnání dlouhodobé „spolupráce“. Je to
hrubé vydírání !, - říká vedení města.
Zároveň s tím ale odmítá cokoliv dělat…
Náměstek Vratislav Výborný bleskově, mimo jakákoliv pravidla, podsouvá zastupitelům doslova ještě
mokrý návrh, aby se rekonstrukce
vodovodů, kanalizací a povrchů v ulicích Telečská a Wolkerova definitivně zastavila. Po hodinové diskuzi jej,
pod tlakem, naštěstí sám stahuje, a
de facto přiznává, že materiál vlastně

projednáván být ani nemusel.
Nalézt alibi pro své zcela neúspěšné jednání se mu tedy nezdařilo. Zároveň přednesl zastupitelům, jaké
fatální následky může mít tento postoj SVAKu pro jakékoliv další městské investice, pokud bude takto dále
uplatňován. Ale žádné řešení nenabízí - bojí se odpovědnosti.
Náměstek Jaromír Kalina jde ještě
dál - říká, že se nebude chovat tak
sprostě, jako starostové okolních
obcí sdružených ve svazku, kteří takto blokují rozvoj krajského města. A
dál také nic.
Základním cílem primátora Rudolfa Chloupka v těchto problémech
je „nenechat se zavřít“ - což by se,
podle něj, mohlo stát zodpovědným, když by proti těmto praktikám
a ve prospěch svých občanů opravdu
něco razantního podnikli.
Ovšem nikdo nedokáže nebo nechce říct, co konkrétně, komu a proč
hrozí, kdyby se město pustilo do Telečské samo, i když SVAK nesouhlasí a takto vydírá. Stavební povolení
město má, žádné vyjádření již není
třeba, a Kraj je také ke spolupráci
připraven.
Tak prostě skloníme hlavu a jedeme dál. Nějak už to do těch voleb
vydržíme.
Miroslav Tomanec,
zastupitel města (Fórum Jihlava)

Nabídka majetkového odboru
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, zveřejňuje
záměry výběrovým řízením formou
dražby dne 30. 8. 2017 s uzávěrkou žádostí dne 28. 8. 2017 (v 17.00
hod.)
 זpronajmout nebytové prostory
v domech v Jihlavě:
• Komenského 39, 1. NP, 87 m2,
býv. prodejna s výpočetní technikou,
minimální nájemné činí 164.169 Kč
za rok
• Komenského 30, 1. NP, 51 m2,
býv. marketingové a propagační centrum, minimální nájemné činí 96.237
Kč za rok
• Masarykovo nám. 6, 1. NP, 33
m2, býv. prodejna módních doplňků
a designových oděvů, minimální nájemné činí 73.590 Kč za rok
• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85
m2, býv. advokátní kancelář, minimální nájemné činí 84.573 Kč za rok
• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46
m2, býv. cestovní agentura, minimální
nájemné činí 102.580 Kč za rok
• Masarykovo nám. 23, 1. NP,
84 m2, býv. prodejna s dětským zbožím, minimální nájemné činí po slevě
116.852 Kč za rok
 זprodat street-stylové překážky ze Skate parku v Jihlavě, minimální kupní cena činí 113.500 Kč (vč.
DPH)
 זprodat volné bytové jednotky
v domech v Jihlavě:
• č. 2252/6 v domě Pod Jánským

kopečkem 36, 1+1, 2. NP, 38,09 m2,
energetická náročnost dle PENB: G,
404 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 713.600 Kč
• č. 1632/2 v domě Husova 22,
2+kk, 2. NP, 62,40 m2, minimální
kupní cena činí 1.371.800 Kč
• č. 1132/3 v domě Mrštíkova 28,
2+1, 2. NP, 54,60 m2, minimální kupní cena činí 1.201.800 Kč
• bytové jednotky v domě Křížová
15:
č. 1346/2, 2+1, 1. NP, 54,90 m2, minimální kupní cena činí 881.800 Kč,
č. 1346/3, 1+1, 2. NP, 30,20 m2, minimální kupní cena činí 801.800 Kč
• č. 1240/6 v domě Matky Boží 16,
2+1, 3. NP, 73,90 m2, minimální kupní cena činí 1.271.800 Kč
 זprodat nebytový prostor v
domě v Jihlavě:
• č. 52/4 v domě Lazebnická 5,
103,70 m2, minimální kupní cena činí
1.050.000 Kč
Bližší informace na www.jihlava.cz,
na tel. 565 592 631, tel. 565 592 630,
příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje
právo změnit či doplnit tyto záměry,
příp. od nich odstoupit, nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci výběrového
řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém
řízení, ani na úroky ze složené jistiny.
-tz-

Reakce členů vedení města:
Pan Tomanec už několikrát vyzval zastupitelstvo k nepřátelskému převzetí infrastruktury, či vyzývá k budování infrastruktury bez povolení SVAKu. To je sice
možné, ale bohužel pak občané nebudou moci infrastrukturu využít, město vyčerpá prostředky určené na jiné účely, a navíc hrozí problémy s případným poškozením stávající infrastruktury SVAKu. Nežijeme totiž ve středověku, kdy majitelem hradu se stal ten, kdo ho právě dobyl hrubou silou (dle návodu p. Tomance).
Je v zájmu města, aby celý problém byl vyřešen dle práva, a došlo co nejdříve k
dohodě a předání majetku městu. Že je v této zemi vymahatelnost práva zdlouhavý proces, je bohužel faktem.
Pokud jde o poznámku p. Tomance „nenechat se zavřít“ – míním tím pouze to,
že odmítám podnikat kroky, které jsou v rozporu se zákonem. Ač se snažím vždy
ctít presumpci neviny, i když mám svůj názor, zejména proto, že vím, jak je dnes
snadné zařídit, aby byl někdo soudně stíhán i za pohled, který se protistraně nelíbí, domnívám se, že p. Tomanec už překračuje nejen pravidla slušnosti, ale i vyzývá orgány města k nezákonnému postupu.
Rudolf Chloupek,
primátor (ČSSD)
Permanentní volební kampaň, nutkavé chtění „ být u všeho“ Hybatelem, nebo
obyčejná touha po moci? Vše v jedné osobě, v různých polohách mentora s rameny Járy Cimrmana, či Brouka Pytlíka. I takového zastupitele má dnes Jihlava.
Není jednoduché být úspěšným podnikatelem, jediný mít obavu o rozvoj Jihlavy, klasifikovat, kvantifikovat a kvalifikovat jednání, konání a promluvy kolegů
zastupitelů, a přitom být Hybatelem. Lehce se pak člověk ocitne mimo vlastní
hranice a na pomezí zákona.
A tak rozuzlení k dramatické filipice „Rozvoj Jihlavy zastaven“. Nezavírejme Hybatele do klece s ježky, nedefinujme mu mantinely, a už vůbec neposazujme Hybatele na koleje. Nebo nám ujede a zarazí se až v Čiérne při Čope. Nechceme přece Jihlavu, svět ochudit o Hybatele. Nedej Bože, aby přesedlal na široký rozchod a
neřídil rozvoj Leningradu, Stalingradu nebo Wu Hanu.
Jaromír Kalina,
náměstek primátora (KDU-ČSL)
Ulice Telečská nepatří městu. Vodovod a kanalizace pod ní uložené také ne,
byť si můžeme myslet opak, a v budoucnu to může být jinak. Pokud tedy vlastník komunikace (Kraj Vysočina) odmítá „rozkopat tuto ulici“ bez souhlasu SVAKu, těžko by výměnu kanalizace uskutečnilo město, bez toho, aby se ke kanálům
a k jejich výměně, přes cizí a nezpochybnitelný majetek Kraje Vysočina, nějak
dostalo. Jediná současná možná cesta k rekonstrukci Telečské ulice je dohoda se
SVAKem, nebo rozhodnutí soudu (netroufám si odhadnout, v kterém desetiletí
k tomu pravomocně dospějeme).
V žádném případě to nezáleží na panu Tomancovi, který svými nápady nabádá
k porušení zákona, ale protože nic nepodepisuje, tak vlastně za nic nemůže, protože to jen „dobře“ myslel.
Vratislav Výborný,
náměstek primátora (ČSSD)

Vzniká ScioŠkola

Přehled kultury

Výběr škol, do kterých lze v Jihlavě
přihlásit děti, se rozšiřuje o ScioŠkolu.
Fungovat bude od září. Škola Meruzalka bude v Jihlavě nově spojena se
ScioŠkolou, a ponese i toto nové označení. Nyní pracuje na výběru vedení
školy a přijímá nové děti. Děti jsou nabírány do 1. - 7. ročníku. Více na www.
scio.cz.
-tz-

Jihlavská radnice vydala tradiční kulturní a sportovní kalendář na léto. Na
36 stranách jsou nejdůležitější informace ke stovkám akcí. Brožurka je nákladem 3,5 tisíce kusů k mání na pracovištích informačních center radnice,
elektronicky je možné si kalendář projít na webu města Jihlavy www.jihlava.
cz.
-tz-

Zastupitelé přidělovali ...
(Dokončení ze str. 22)
Návrh na uložení Radě města Jihlavy:
a) zkontrolovat dosavadní činnost
pracovní skupiny určené zastupitelstvem v květnu 2015 a předkládat
zprávu o vývoji situace na každé zasedání zastupitelstva
b) zajistit vypracování věcného a
časového přehledu dílčích postupů
u všech jednotlivých věcí řešených
právními zástupci SMJ v této oblasti, především pak soudních sporů,
správních řízení a stavu jednotlivých
kolizních investičních akcí
c) zadat právní analýzu jiného možného přístupu k přebírání vodohospodářského majetku dle zdůvodnění
d) zahájit práce na akci Rekonstrukce vodovodu kanalizačních sítí ulic

Telečská a Wolkerova dle vydaného
stavebního povolení z prostředků statutárního města Jihlavy
Návrh na uložení Radě města Jihlavy uspořádat pracovní seminář,
na kterém budou rozebrány vstupní
smluvní podmínky, realizace dohod,
současný stav a výhledy projektu DS
Stříbrné terasy a při němž by na základě analýzy zkušeností s PPP projektem DS Stříbrné terasy o.p.s. byla
nastavena metodika nastavování PPP
spolupráce města se soukromými
subjekty především s výhledem na
možné využití při rekonstrukci nebo
novostavbě HZS.
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
primátor města
Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora

