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Město prověří žádosti o parkoviště
Usnesení z 55. schůze rady města

Zneužívání vyhrazených parkoviš�
    Získat vyhrazené parkoviště nebude
tak jednoduché jako dříve.
    Pro zřízení vyhrazeného parkoviště
v územním obvodu Jihlavy osobám
těžce zdravotně postiženým dosud
platilo, že pokud se jednalo o osobu
mladší 18 let, a pokud místo schválila
Policie ČR, dopravní odbor vydával
automaticky povolení.
    "Ukázalo se, že dochází ke zneuží-
vání této benevolence a proto jsme do-
poručili městské radě změnu spočíva-
jící v tom, že budeme postupovat k
žádosti stejně jako v případě osob star-
ších 18 roků, budeme tedy požadovat
posudek lékaře," řekl vedoucí odboru
dopravy magistrátu Ján Tinka. Radní
tento požedavek schválili.

Prádelny se připravují k prodeji
    Přípravou prodeje obchodní spo-
lečnosti Prádelna a čistírna Jihlava,
bude pověřena společnost C. S. com-

merce service z Českých Budějovic,
která zvítězila ve výběrovém řízení.

Peníze z Ekofondu
    Rada města uvolnila 32.400,− Kč z
Ekologického fondu na následující ak-
ce: 16 400,− Kč na promítání filmů z
Mezinárodního festivalu Ekofilm
2008, z toho na pronájem kina Dukla
11 900,− Kč, na propagaci (návrh, tisk
a výlep plakátů) 2 600,− Kč a na ná-
klady na promítací techniku 1 900,−
Kč.
    Další peníze ve výši 16 000,− Kč
půjdou na zajištění výsadby keřů v
Jihlavě.

V Pávově bude masopust
    Radní schválili čerpání finančních
prostředků z Fondu pro podporu ak-
tivit ve stanovených oblastech města
Jihlavy ve výši 50.000,− Kč k uspořá-
dání masopustního průvodu v Pávově.

−lm−

O chodníku se rozhodne v dubnu
Usnesení z 54. schůze rady města

Na Rantířovské chybí chodník
    Chodník na konci Rantířovské ulice
není dosud postaven. Upozornili na
to občané magistrát v petici, ve které
žádají, aby se tímto vedení města za-
bývalo. Jenže to o problému ví.
    Již v roce 2007 se město zabývalo
výstavbou chodníku s tím, jak se měs-
to rozvíjí po Rantířovské ulici. Bylo
rozhodnuto o zařazení výstavby do
plánu akcí na rok 2008, ale zastupi-
telstvo města z nedostatku financí tuto
akci přesunulo. O výstavbě chodníku
tak bude letos rozhodovat dubnové
městské zastupitelstvo.
    Rada města pověřila vedoucí správ-
ního odboru Pavlu Martinů v tomto
smyslu odpovědět občanům na petici.

Kraj a ministerstvo přispěli
    Do městského rozpočtu přibyly dal-
ší peníze. Přispěl kraj i ministerstvo.
    Z kraje Vysočina město získalo na

pořízení sochy Gustava Mahlera dota-
ci ve výši 400.000,− Kč, zpětně došlo
k proplacení příspěvku na volby do
zastupitelstev krajů ve výši 182.952,−
Kč.
    Ministerstvo životního prostředí ČR
přispělo na památné stromořadí v Be-
dřichově částkou ve výši 51.051,− Kč.
    Dále kraj podpořil dva projekty u
ZŠ Březinova. Na podporu projektu
Veletrh zdraví pro ZŠ O. Březiny kraj
přispěl ve výši 60.000,− Kč a na pod-
poru projektu Barevný podzim věno-
val kraj 45.670,− Kč.

Pověření náměstka
    Rada města pověřila uvolněného ná-
městka primátora Petra Pospíchala do-
hledem nad činností odboru správy
realit, správního odboru a obecního
živnostenského úřadu a dále dohle-
dem nad částmi města Jihlavy Henčov,
Heroltice a Hruškové Dvory. −lm−

SMJ připravují svoz bioodpadu
    Služby města Jihlavy (SMJ) připra-
vily pro rok 2009 novinku v odpado-
vém hospodářství města. Rozhodly se
vyzkoušet sběr bioodpadu.
    Zhruba 150 sběrných nádob roz-
místí ve dvou lokalitách města. "Bude
se jednat o nádoby o obsahu 120 l,
140 l a 240 l, které rozmístíme v oblasti
mezi Znojemskou, Brtnickou ulicí a
Lidickou Kolonií a dále půjde o novou
výstavbu domů v oblasti Jasmínová,
Trnková a Šípková," řekl tiskový
mluvčí SMJ Martin Málek.
    V těchto oblastech dostanou občané
v každém domě k dispozici jednu spe-
ciální nádobu na rostlinné bioodpady,
tzv. Compostainer, a do ní budou uklá-
dat rostlinné odpady ze zahrad a ku-
chyní. Nádoby budou zapůjčeny ob-
čanům zdarma a svoz bioodpadů by
měl být zahájen od 1. 7. 2009.
    "Bioodpady budou pravidelně svá-
ženy na kompostárnu Henčov, kde bu-
de sledována kvalita vyseparovaných
rostlinných bioodpadů a následně bu-

de tento materiál použitý k výrobě
kompostu. Na konci roku 2009 vy-
hodnotíme zkušenosti a po dohodě s
odborem životního prostředí ma-
gistrátu rozhodneme, v jaké lokalitě
města Jihlavy budeme sběr bioodpadů
dále rozvíjet," upřesnil Málek. Dlou-
hodobým cílem je do 6 let dosáhnout
plošného sběru bioodpadů z území
města Jihlavy.
    Svoz bioodpadů by měl v dlouho-
dobém horizontu snížit množství
ukládaných odpadů na skládku odpa-
dů, zajistit přeměnu bioodpadů na
kompost, který bude následně použitý
na údržbu městské zeleně a také by
mělo dojít ke stabilizaci nákladů na
odpady.
    Tato snaha města a SMJ je důsled-
kem přípravované změny zákona o
odpadech, který bude obcím přikazo-
vat třídit bioodpady. Dalším důvodem
je závazek k třídění bioodpadů v Plánu
odpadového hospodářství města Ji-
hlavy. −lm−

Náměstek Pospíchal: Čeká nás hodně práce

    Městský radní Petr Pospíchal vstou-
pil do funkce náměstka primátora jako
člověk takříkajíc "znalý", nebo� se an-
gažoval v komunální politice řadu let.
Zeptali jsme se ho proto na jeho další
plány ve funkci.
    Vaším úkolem je navázat na roz-
dělanou práci po Martinu Hyském,
kterého výsledky voleb katapultova-
ly do krajské politiky. Jak hodnotíte
tento stav?
    V politice, komunální nevyjímaje, v
osobním životě a v práci už to tak
někdy chodí, že člověk se musí během
pár dní, hodin či minut rozhodnout o
pracovní nebo životní změně, zvážit,
jaký bude mít změna význam pro něj,
pro rodinu, zaměstnavatele a okolí.
    Nastoupit do uvolněné funkce na
radnici v polovině volebního období
není standardní, nicméně nepřekrývá-
ní volebních období obcí, krajů, par-
lamentu vyvolává změny na radnicích.
    Jihlava zdaleka nebyla výjimkou,
kde se po krajských volbách na pod-
zim r. 2008 měnilo vedení radnice.
Právě to, že jsem v zastupitelstvu měs-
ta Jihlavy již šestým rokem, mi roz-
hodnutí na 2 roky opustit zaměstnání
trochu usnadňovalo. A hlavně, ještě v
tomto volebním období je třeba zahájit
stavbu domova důchodců v Havlíčko-
vě ulici, čeká nás stamilionová inves-
tice z evropských peněz do rekon-
strukce kanalizací a vodovodů, bez
nichž by se město nemohlo dále roz-
víjet, chceme rovněž zahájit přestavbu
zimního stadionu.
    První etapou by mohlo být vybudo-
vání podzemního parkoviště s nad-
zemní druhou ledovou plochou a dru-
hou poté generální přestavba vlastní
haly. Město dosud také vlastní 1650
bytů, měl by pokračovat jejich prodej
nájemníkům, nicméně je podle mého

názoru třeba, aby si město ponechalo
určitou část bytů jako byty sociální a
byty pro případ potřeby akutního uby-
tování např. při haváriích. Bytové do-
my v centru města, zvláště s nebyto-
vými prostorami, bych neprivatizoval
vůbec, mohou být do budoucna pro
město i zdrojem zisku.
    
    Narazil jste již na něco, co by vás
v nové funkci výrazně překvapilo?
    Přemýšlím, nenapadá mě nic, co by
mne překvapilo po nástupu na radnici.
Procesy chodu samosprávy i státní
správy mám zažité z předchozích za-
městnání. Personální obsazení na rad-
nici, a� už v osobách primátora, ná-
městků a vedoucích úředníků, bylo,
po pravdě řečeno, také jedním z dů-
vodů, proč jsem se na dva roky roz-
hodl pracovat na plný úvazek pro měs-
to.
    Vlastně přece jen zmíním jednu věc,
která mne překvapila, a příjemně. Ne-
souvisí to ale s mým nástupem na
radnici, přesto bych to chtěl zmínit.
Jde o otevření a oživení radnice v ad-
ventním čase. V prosinci loňského ro-
ku splynul život na náměstí s děním
uvnitř radnice, kulturní program, který
byl prakticky každý den v prostorách
radnice splynul s vánočnímu trhy na
náměstí.
    Přál bych si v občanech Jihlavy
vzbudit vědomí, že historické budovy
radnice nejsou jen kanceláře úředníků.
Jsou to historické skvosty, které by
měly být co nejvíce zapojeny do kul-
turního a společenského života města.
    
    Jste pověřen úkoly ve správě realit
města, mezi které patří i DPS. Část
veřejnosti kritizuje zvýšení nájmů a
stotisícový poplatek jako podmínku
zařazení do těchto zařízení. Jaký je
Váš pohled?
    Nájemní byty v domech s pečova-
telskou službou /DPS/ jsou standardní
nájemní byty ve vlastnictví města. Je-
jich nájemníci mají navíc, jak už název
napovídá, snadnější přístup k úkonům
pečovatelské péče oproti jiným, stejně
starým nájemníkům jiných městských
bytů.
    Nájemné se navíc v posledních šesti
letech, na rozdíl od ostatních měst-
ských bytů, v bytech s DPS nezvyšo-
valo. Ke konci roku 2008 tak obyvatel

kvalitativně srovnatelného bytu v DPS
platil o 40 % nižší nájem než nájemník
bytu mimo DPS. Myslím, že to spra-
vedlivé není.
    Rada města proto rozhodla o navý-
šení nájmů v DPS od r. 2009. Nicméně
i po tomto navýšení zůstává nájem v
bytech s pečovatelskou službou stále
o čtvrtinu nižší, než ve srovnatelných
jiných městských bytech.
    Pokud se týká stotisícového poplat-
ku za přidělení bytu v DPS lze kon-
statovat, že se jedná o dobrovolný pří-
spěvek a každý budoucí nájemník by-
tu v DPS se předem může dobrovolně
rozhodnout, zda zdarma vymění svůj
dosavadní městský nájemní byt za byt
v DPS nebo si ponechá tento byt v
hodnotě mnohem vyšší a zaplatí sto
tisíc. Při porovnání počtu přidělených
bytů v DPS a zaplacené částce je zřej-
mé, že pro 90 % obyvatel bylo výhod-
nější ponechat si městský byt a raději
zaplatit sto tisíc za přidělení bytu v
DPS.
    Přesto by ale asi bylo spravedli-
vější, aby nájemné v DPS bylo ne-
snížené, tržní a bez poplatku 100

tisíc při vstupu? Při dosavadním způ-
sobu zájemce o DPS nejprve "za-
sponzoruje" město a časem se mu
teprve nižší nájemné začíná vyplá-
cet. Nebylo by tržní nájemné v DPS
také jakýmsi korektorem pro ty, kte-
ří o DPS uvažují?
    Předně je třeba zdůraznit, že ná-
jemné v městských bytech, tedy ani v
bytech s pečovatelskou službou, není
tržní. Pokud by tržní bylo, pak by platil
nájemník městského bytu za metr
čtvereční bytu 92 Kč měsíčně, namísto
současných 43,− resp. 33,− Kč v bytě
s pečovatelskou službou.
    Pokud se týká stotisícového vstup-
ního poplatku za přidělení bytu v DPS,
tak jsem už uvedl, že jej neplatí lidé,
kteří městu vrátí stávající městský byt.
Nevidím nic nemorálního na tom,
když žadatel o byt v DPS přenechá
stávající městský byt např. dětem a
zaplatí sto tisíc za nový nájemní byt.
Pokud by v budoucnosti došlo k vy-
rovnání výše nájmů ve srovnatelných
městských bytech, pak by bylo možné
uvažovat o snížení nebo o zrušení do-
savadního poplatku. −lm−
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