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Naprosto neuvěřitelnou nehoráznost si dovolil náměstek primátora 
Vratislav Výborný, když předložil zastupitelstvu návrh na uvolnění dal-
ších 3,5 milionů (!) na snad nikdy nekončící studie kolem nového zimá-
ku. Ale vlastně - proč ne, vždyť předchozích 1,5 milionů pro Invin mu v 
současné politické konstelaci hladce prošlo a s jídlem roste chuť, že!

Je pravdou, že po taktnim upozornění z vlastních řad, že to už je pře-
ce jenom moc, a že by stačil milión, si předkladatel Výborný tento návrh 
bleskově „osvojil“ - a tím jak takto ustoupil asi přesně dosáhl svého....a 
může v pumpování městského rozpočtu úspěšně pokračovat. Bez termí-
nu, bez konkrétní náplně, zcela bez kontroly - protože tak byl nakonec 
jeho návrh schválen!  

Rétorika kolegů z hnutí ANO o tom, jak jsou podobné studie prospěš-
né a důležité, je v tomto ohledu zcela mimo a zcestná, protože to bychom 
nemohli být v Jihlavě, kde se v současné době neprojektuje ani nestaví, 
zato se vydávají obrovské, zcela neopodstatněné peníze za studie a pora-
denství. 

Naše část opozice je jednoznačně pro výstavbu nové multifunkční haly, 
ovšem musí to být hala krajská, pro sporty i kulturu a břímě provozu ne-
smí ležet pouze na bedrech města! Takové rozhodnutí a kroky však toto 
vedení města za žádnou cenu a po mnoho let nechce udělat.. Namísto 
toho si opět vytvořilo prostor pro lavírování a nesmyslné utrácení veřej-
ných peněz.

Za zcela neopodstatněné externí poradenství a nesmyslné studie ko-
lem zimáku  již dokázalo  vedení města jenom v tomto volebním období  
utratit 3.665.382 ,- Kč. Přesný rozbor této částky je doložen na http://
www.forumjihlava.cz/zimak_a_dukla/uvod. Aniž by se problém jakkoliv 
posunul vpřed.

Kdy to skončí?
 Miroslav Tomanec, 
 zastupitel města za Fórum Jihlava 

Zase studie! Kdo to zastaví?

Polemika o potřebnosti 
odborných studií 

Jestli nepochopil systém předkládání materiálů do rady a zastupitelstva 
města je jeho problém, ale nemusí se touto neznalostí ztrapňovat před 
občany. 

Podklady pro jednání zastupitelstva nepřipravuji já, ale příslušní úřed-
níci a předjednává je rada města. 

Nejpozději do konce června je šance podat žádost o dotaci na výstavbu 
nové haly ve výši 300 milionů. K tomu je ale nutný souhlas zastupitelstva 
a vyjádření o připravenosti spolufinancovat. Částka 3,5 milionu byla vy-
počítána podle oceňovací tabulky projekčních a inženýrských prací UNI-
KA. Snížená částka na jeden milion byla projednána na koaličním jedná-
ní před zastupitelstvem.

Tato suma sice stačit nebude, ale v danou chvíli pro podání žádosti je to 
doklad o skutečném zájmu města využít dotaci.

Požádat o dotaci 300 milionů a říci, že máme připraveno z rozpočtu 
města na novou halu za miliardu??? deset tisíc korun nebo nic, je úrovní 
hodna opozičního zastupitele kalibru p. Tomance. 

S ohledem na předpokládané náklady by politik měl být první, kdo po-
žaduje dostatečné podklady pro své rozhodnutí, zda dál pokračovat v 
projektování. Jde o projekt v ceně desítek milionů korun. 

A nejde jen o zmapování širších vztahů a technického a finančního ře-
šení. Jde také o vnímání stavby veřejností. 

Právě veřejnost by měla znát jak, kde a co město chystá ještě před vlast-
ním schválení finančních prostředků na další projektování. 

Před časem p. Tomanec na zastupitelstvu doporučoval samosprávě vy-
užívat nezávislé odborníky. Přizvali jsme odborníky, které nutně musíme 
zaplatit. 

Žádného, natož bezplatného, nám ale nenabídnul. Následně kritizoval, 
že město v otázce zimního stadionu absolutně nic nekoná. 

Mám k dispozici podklady, kde je doložena více než stovka nejrůzněj-
ších zápisů z jednání, návrhů do orgánů samosprávy a posudků, které se 
váží k HZS. 

Chápu, že se blíží komunální volby a p. Tomanec plive opoziční a ne-
konstruktivní sliny. Co mu jiného zbývá, když nic konkrétního nenavr-
huje a nenese žádnou odpovědnost.

Ing. Vratislav Výborný, 
náměstek primátora

Reakce náměstka Vratislava Výborného na článek zastupi-
tele Tomance

Pan Tomanec jako obvykle lže, 
vymýšlí si a překrucuje realitu.

Jihlava ukončila ke dni 31. 12. 
2012 své (domnělé) členství ve Sva-
zu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. 
Ačkoliv podle stanov Svazu i podle 
usnesení jeho valné hromady měl 
Svaz do 31. 1. 2013 vydat Jihlavě 
vodohospodářský majetek na jejím 
území v ceně více než jedné miliardy 
korun, dosud se tak nestalo.

Svaz majetek Jihlavě nejen nevydal, 
ale dokonce ho pronajímá své pro-
vozní společnosti, kterou spoluvlast-
ní, a pobírá z něho nájemné. O toto 
nájemné vede Jihlava se Svazem již 
pět let soudní řízení u Okresního 
soudu v Jihlavě.

Za dobu pěti let dosáhla výše ná-
jemného, které si Svaz protipráv-
ně přisvojuje na úkor Jihlavy, výše 
212.703.736,- Kč a na úroku z pro-
dlení 41.495.966,- Kč.

Dne 24. 5. 2018 vydal Okresní 
soud v Jihlavě mezitímní rozsudek, 
jímž uznal nárok Jihlavy co do zákla-
du jako důvodný. Tímto postupem 
dal soud v řízení za pravdu Jihlavě. 
Pokud tento rozsudek nabude práv-
ní moci, bude se soud zabývat již 
jen výší nároku Jihlavy. Zcela stejně 
rozhodl soud v minulosti o nároku 
městyse Luka nad Jihlavou vůči Sva-
zu, toto rozhodnutí je v právní moci 
a nelze se již proti němu dovolat.

Jihlava považuje toto soudní roz-
hodnutí za další z přelomových roz-
hodnutí, kterých se jí podařilo do-
sáhnout při vymáhání svých nároků 
vůči svazku obcí. Poté, co Nejvyšší 
správní soud přes odpor Svazu roz-
hodl, že svazky obcí jsou veřejno-
právními osobami (stejně jako obce) 
a smlouvy o jejich založení jsou ve-
řejnoprávní smlouvy, má Jihlava i 
ostatní obce, které ze Svazu vystou-
pily, a jimž Svaz také nevydal jejich 
majetek, na jisto postaveno, že Svaz 
postupuje nezákonně, když jim ma-
jetek nevydal a obohacuje se nájem-
ným na jejich úkor.

Je velkou otázkou, jak budou na 
mezitímní rozsudek reagovat členské 
obce Svazu. Ty až dosud odůvodňo-
valy obohacování se na úkor Jihlavy 
a pěti dalších menších obcí, které 
ze Svazu také vystoupily, solidaritou 
větších obcí s menšími. 

Jihlava a další obec, Luka nad Jih-
lavou, připravují výzvu zastupitel-
stvům členských obcí Svazu, aby 
stav vypořádání vystoupivších obcí 
posoudily samy, a aby se nadále ne-
spoléhaly pouze na informace, které 
jim poskytuje vedení Svazu.

Ing. Jaromír Kalina,
náměstek primátora

Jihlava dosáhla dalšího 
úspěchu při vymáhání svých 

nároků vůči svazku obcí

Na jedné z medailí je vyražený jih-
lavský městský znak z roku 1539, 
s latinským nápisem Insignia civita-
tis Iglaviae: Verbum Domini manet 
in aeternum, tedy: Znak města Jihla-
vy a Slovo Páně zůstává na věky.

Druhá medaile nese motivy his-
torického podzemí a jihlavských 
kolektorů, rozsáhlých podzemních 
chodeb, které se rozkládají pod his-
torickým centrem města. 

Medaile o váze 15, resp. 11 gramů 
byly pořízeny ve dvojím provedení. 
Jednak jsou vyrobeny z čistého stří-
bra, které je pro Jihlavu symbolické, 

tento kov se zde ve středověku těžil 
a měl zásadní podíl na velkém roz-
machu města. K mání jsou ale také 
cenově dostupnější verze, vyrobené 
z alpaky, tedy ze slitiny mědi a niklu. 

Pamětní medaile s motivem měst-
ského znaku jsou ke koupi na praco-
višti Turistického informačního cen-
tra za 790 korun, levnější alpakové 
provedení je k mání za 290 korun. 

Stříbrná mince s motivem historické-
ho podzemí a kolektorů je ke koupi u 
vstupu do jihlavského podzemí (Hlu-
boká ulice, u knihovny) za 790 korun, 
alpaková obdoba je za 290 korun. -tz-

Jihlava vydala pamětní 
medaile se znakem města 

a motivy podzemí

JIHLAVSKÉ pamětní medaile se znakem města a motivy podzemí jsou ve dvojím 
provedení - ze stříbra a z alpaky. Foto: archiv MMJ
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