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  Sociální témata

Jihlava má tak kvalitní 
úředníky, až to vadí

Pohled Fóra Jihlava na 
prosincové zastupitelstvo

Oslovili jsme náměstka pri-
mátora Vratislava Výborného, 
zda by nás mohl seznámit se 
změnami, které nám přinese 
rok 2018 v sociální oblasti.

Pane náměstku, máme za sebou 
začátek roku 2018. Jaké změny 
v tomto roce nastaly, nebo nás 
čekají?

Změn je celá řada. Od 1. ledna 
2018 dochází k dalšímu zvýšení mi-
nimální mzdy, a to z 11.000 Kč na 
částku 12.200 Kč měsíčně, a v sou-
vislosti s tím dochází také ke zvýše-
ní příspěvku u zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením.

Naše seniory a další občany pobí-
rající důchody jistě potěší zvýšení 
důchodů přiznaných před 1. lednem 
2018. Od lednové splátky dochází 
k navýšení starobních, invalidních, 
vdovských, vdoveckých i sirotčích 
důchodů. Tyto důchody se v průmě-
ru zvýší o 475 korun.

Rodiny s dětmi jistě uvítají rozšíře-
ní okruhu rodin, které budou mít ná-
rok na přídavek na dítě. Hranice pří-

jmu pro nárok na přídavek se totiž 
zvyšuje z 2,4násobku na 2,7násobek 
životního minima, který činí 3.410 
Kč pro jednotlivce. 

Současně dochází k navýšení pří-
davku na dítě pro děti pracujících 
rodičů o 300 korun, tj. na 800, 910 a 
1000 korun, podle věku dítěte.

Se začátkem roku také dochá-
zí ke změně čerpání rodičovského 
příspěvku, kdy je umožněno jeho 
rychlejší čerpání, než tomu bylo 
doposud. Další změna se týká rodi-
čů vícerčat, kteří mohou čerpat ro-
dičovský příspěvek v celkové výši 
330.000 korun, namísto dosavad-
ních 220.000 korun.

U dávek pro osoby zdravotně po-
stižené dochází k navýšení příspěv-
ku na mobilitu na 550 Kč měsíčně. 
Dochází také ke změně způsobu 
stanovení výše příspěvku na zvláštní 
pomůcku na pořízení motorového 
vozidla, kdy již nebudou zkoumány 
celkové sociální a majetkové pomě-
ry a nebude zkoumána ani četnost 
a důvod dopravy. Zároveň dochází 
k zavedení minimální výše této dáv-

ky v částce 100.000 korun.
Od roku 2018 dochází i ke změně 

v nemocenském pojištění, kdy dlou-
hodobě nemocní budou mít nárok 
na vyšší nemocenské dávky. Od 31. 
kalendářního dne pracovní neschop-
nosti se sazba denního vyměřovací-
ho základu zvyšuje z 60 % na 66 % 
a od 61. kalendářního dne pracovní 
neschopnosti na 72 %.

Další změna se týká občanů, kte-
ří pobírají příspěvek na bydlení. U 
tohoto příspěvku se mění způsob 
dokládání nákladů na bydlení. Do-
posud byly tyto náklady dokládá-
ny paušální částkou. Od roku 2018 
musí být náklady rozepsány na jed-
notlivé položky, u kterých musí být 
uvedeno, zda jsou či nejsou hrazeny 
zálohově. Vyúčtování zálohových 
plateb musí být doloženo minimálně 
jednou za rok.

Můžeme očekávat změny i v prů-
běhu roku 2018?

Ano, od 1. února 2018 se zavá-
dí nová dávka otcovské poporodní 

péče, takzvaná otcovská dovolená, 
která má umožnit otcům podílet se 
v době po porodu na péči o dítě.

S účinností od 1. června 2018 bude 
možné čerpat také dlouhodobé ošet-
řovné, které má pomoci při péči o 
blízké osoby propuštěné z nemocni-
ce, v případech, které tuto péči vyža-
dují. Tuto dávku bude možné čerpat 
maximálně po dobu 90 kalendářních 
dnů po propuštění osoby blízké z ne-
mocnice.

Kde mohou občané získat bližší 
informace o těchto změnách?

Změny se vesměs týkají dávek, je-
jichž agendu zajišťují příslušné sprá-
vy sociálního zabezpečení a úřad 
práce. Našim občanům mohu dopo-
ručit, aby v případě zájmu kontak-
tovali sociální pracovníky odboru 
sociálních věcí magistrátu Jihlavy, 
které mohou navštívit na ulici Vrch-
lického 16. Ti jim k této problemati-
ce poskytnou celkové poradenství a 
zprostředkují kontakt s konkrétním 
pracovištěm, které je příslušné k vy-
řízení dané dávky nebo agendy. -tz-

Co se letos mění v sociální oblasti

Jihlavu čeká obtížný...
(Dokončení ze str. 1)

Linka 12 ve směru od Helenína po-
jede přes ul. Okružní, Havlíčkova na 
zastávku Chlumova. Poté se přes ul. 
Tolstého, tř. Legionářů a Fritzova 
otočí a bude dále pokračovat po své 
trase do Antonínova dolu. V opač-
ném směru pojede linka 12 analo-
gicky. Linka 32 bude přesměrována 
do trasy Dopravní podnik- Kosovská, 
E.ON- Kosovská, KSÚS - Kosovská, 
Colas - Brněnský kopec a dále po své 
trase.

Beze změn by měly zůstat trolejbu-
sové linky: A, D, F a autobusové linky 

MHD: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 31.
Ještě před začátkem uzavírky Br-

něnského mostu dojde ke změně 
trasy trolejbusové linky E, která byla 
avizována na polovinu ledna již při 
představení změn v MHD, které pro-
běhly od 1. 12. 2017. Vzhledem ke 
zdržení při výstavbě smyčky na Ma-
sarykově náměstí dojde k avizova-
nému prodloužení linky E na Masa-
rykovo náměstí na přelomu února a 
března 2018.

Podrobnější a aktuální informace 
přineseme v příštím čísle Novin jih-
lavské radnice. -tz-

Všechno musí sedět 

VOLBY BEZ PROBLÉMU. Statistici, úředníci, informatici a zástupci 
volebních komisí, ti všichni se po uzavření volebních místností setkali v zasedací 
místnosti jihlavského zastupitelstva v budově radnice. Tam se shromažďovaly, za-
znamenávaly a odesílaly výsledky ze všech volebních místností Jihlavy a dalších 
šesti desítek obcí v okolí města. Už v prvním měsíci roku 2018 se občané mohli 
vypravit k volebním urnám, a to hned dvakrát, v dvoukolových volbách preziden-
ta republiky. Na průběh shromažďování údajů dohlížela ředitelka krajské správy 
statistického úřadu Jitka Číhalová (vlevo). Foto:  archiv MMJ

Paní náměstkyně Jana Mayerová v 
lednovém čísle NJR (Jsou úředníci 
magistrátu připraveni?, str. 12) květ-
natými argumenty a na velké ploše 
přikrývá obrovské výdaje na různé 
podivné posudky a externí služby. Do-
mácí úředníky naoko hladí po srsti, 
„odklánění“ jihlavských peněz do sou-
kromých poradenských fi rem prezen-
tuje jako ulehčení těmto upracovaným 
lidem, zároveň ale její článek vyznívá 
vůči vlastním úředníkům degradačně.

Skutečnost je podle mého názoru jiná. 
Myslím, že vedení města svým lidem na 
úřadě prostě nevěří. Kvalifi kovaní rad-
niční úředníci odevzdávají kvalitní prá-
ci, jejíž obsah je v souladu se zákony a 
předpisy. A tedy v rozporu s představa-
mi a potřebami vedení, které by asi sem 
tam potřebovalo něco trochu ohnout. 
Proto zadává zakázky mimo radnici za 
nemalé peníze, aby se dostavily posud-

ky a názory podle jeho potřeb.
Jaké je pak asi překvapení, když i 

zvenčí přijdou sice možná barvitější, 
rozsáhlejší a naoko erudovanější a vel-
mi dobře zaplacené dokumenty, které 
ale v závěru dochází ke stejným výsled-
kům, ke kterým už došli úředníci rad-
nice. A to v rámci tabulkových platů…

Jediný příklad za všechny - více než 
200 tisíc korun za zcela zbytečné po-
souzení pracovně právního vztahu 
ředitele městské fi rmy jednou z nej-
renomovanějších pražských právních 
kanceláří. Výsledek? Stejný, k jakému 
došel městský právník…

Zjištění, že je normální se chovat v 
souladu s předpisy, a že je ještě dost 
lidí, kteří hodlají psané i nepsané zá-
kony dodržovat, třeba kvůli vlastnímu 
čistému svědomí, někoho možná dost 
překvapuje. Miroslav Tomanec, 

zastupitel města za Forum Jihlava

máme velkou radost, že se nám  
podařilo prosadit Libora Kuchyňu 
do kontrolního výboru zastupitelstva. 
Zodpovědný, mladý člověk, který má 
potenciál vnést čerstvý vítr  do zatuch-
lých struktur vedení našeho města,

u psí vyhlášky jsme nakonec do- 
sáhli, co jsme chtěli. Pro rok 2018 
bude poplatek za psy zhruba poloviční 
oproti roku 2017. Je skutečně absurd-
ní zahrnovat do nákladů, které jsou 
umořovány těmito poplatky, i útulek 
pro psy, který nemá se zodpovědnými 
pejskaři vůbec nic společného,

od pokračujícího totálního chao- 
su v přípravě rekonstrukce zimáku se 
distancujeme. Navíc jsme veřejně po-
ukázali na obrovský problém v souvis-
losti s opakovaným, zcela zbytečným a 
pokračujícím vyhazováním veřejných 
peněz na nesmyslné poradenské čin-
nosti. Kdo tohle konečně zastaví?,

v defenzivě jsme v boji proti ha- 
zardu ve městě, kde hlasování ukázalo, 
že stále ještě pořád rozhodující poli-
tické síly našeho města skrytě usilují 

o jeho znovuzavedení. Peníze v tom 
jsou totiž opravdu velké. A proč skry-
tě? Budeme se ptát,

chceme razantněji řešit problémy  
středu našeho města, kolem kterých 
se pořád jenom opatrně našlapuje bez 
posunu. Proto jsme navrhli zřídit pra-
covní skupinu pro řešení sociálního 
bydlení ve městě, což považujeme za 
první krok. Výsledek, tedy že to spadlo 
pod sociální komisi, nás příliš neuspo-
kojil. Hlavně proto, že to není orgán, 
který by vynikal akčností, a není zde 
taková jistota, že tolik potřebné kroky 
budou dostatečně naplněny,

rozpočet města pro rok 2018 sice  
nakonec těsně schválený byl, ale velice 
překvapilo, jak velké množství zastu-
pitelů vyjádřilo podobné pochybnosti 
jako my tím, že jej nepodpořilo. Pouze 
22 hlasů pro tak důležitý dokument je 
opravdu málo. Mělo by se to stát varo-
váním pro vládnoucí koalici, že něco 
asi není úplně v pořádku. 
 Za Fórum Jihlava

Karolína Koubová
Miroslav Tomanec


