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 (Dokončení ze str. 1)
 Druhým opatřením je posílení 

správcovství hřiště o člověka přímo z 
romské komunity. Tento člověk bude 
sezónním zaměstnancem občanského 
sdružení působícího v dané lokalitě a 
bude hrazen z úřadu práce. Jeho náplní 
bude dozor nad dětmi a usměrňování 
jejich chování na hřišti. 

 Konkrétní formy práce se v tuto 
chvíli ještě konzultují. Ačkoliv obě 
opatření budou zrealizována co nejdří-
ve, nebude to hned. Do doby realiza-
ce těchto opatření bude zesílen dozor 
městské policie u sportoviště.

Je asi každému jasné, že by tako-
vé problémy neměly vznikat ani při 
ještě větší koncentraci Romů, než je 
v dané lokalitě. Přesto - nesignali-
zuje tento problém další problémy 
-  zvýšenou kriminalitu mládeže, 
konfl ikty majority a minority a jiné? 

 Nedávno jsme měli zasedání bez-
pečnostní rady a zde bylo zástupci po-
licie konstatováno, že kriminalita v loň-
ském roce - zejména v oblasti krádeží 
(hypermarkety apod.) narostla vcelku 
významně. 

 Důvodem je i dopad celosvětové kri-
ze, v tomto případě zejména nárůst ne-
zaměstnanosti či neschopnost splácet 
půjčky. Tím narůstá i skupina lidí, kte-
rá má existenční potíže. To v obecném 
slova smyslu. 

 
 Jaké další otázky nyní řešíte?
 Nyní řeším hlavně otázky týkající se 

investičních akcí města. Připravuje se 
rekonstrukce HZS, letos by měla být 
dokončena poslední etapa budování 
dětských hřišť (5 nových hřišť: v Hruš-
kových Dvorech, v Sasově, na sídlišti 
U Hřbitova, v dolní části Březinek a na 
Staré Plovárně). 

 Intenzivně pracujeme i na vybudo-
vání nové mateřské školky u ZŠ O. Bře-
ziny. Dubnové zastupitelstvo schválilo 
kapitálový rozpočet, jehož součástí je 
například rekonstrukce MŠ Březinova 
113, radost mám i ze schválené akce 
vybudování nových chodníků v sídlišti 
U Pivovaru, o což mne žádali obyvate-
lé sídliště již před dvěma lety. 

 Velkým připravovaným projektem je 
i revitalizace sídliště Královský vršek. 
Těch projektů je ještě mnohem víc, 
každý, kdo by měl zájem o informace k 
nim, mne může kontaktovat.

 
 Jak jste spokojen s přijatým roz-

počtem města a co by podle vás mě-
lo být jinak?

 Mohu konstatovat, že v hrubých 
rysech jsem s rozpočtem města spo-
kojen. Jsou však dílčí věci, které bych 
osobně viděl jinak. Jsem zastáncem 
zmenšení počtu úředníků magistrátu a 
tím zefektivnění jejich činnosti. 

 Proto jsem inicioval při přípravě 
rozpočtu ponížení kapitoly určené na 
mzdy úředníků. Byl jsem však v men-
šině, a jsem tedy rád, že se mi podařilo 
prosadit alespoň nenavyšování těchto 
prostředků ve srovnání s rokem 2009. 

 Osobně bych nasměroval více pro-
středků do oprav chodníků, silnic 
apod. Znejisťuje mne i nárůst dluhové 
služby města. 14. dubna zastupitelstvo 
města schválilo vstup města do vodo-
hospodářského projektu, který si vyžá-
dá další úvěr města ve výši cca 150 mil. 
Kč. Naše dluhová služba tím výrazně 
vzroste a značně omezí investiční mož-
nosti města v následujících letech.

 -lm-

Trápí mne... 

 Skoro dvě hodiny se zakloněnou 
hlavou se několik jihlavských rad-
ních a úředníků tázavě dívalo na pro-
jekční plochu, kde probíhal souboj 
čísel v elektronické aukci o budoucí-
ho dodavatele elektrické energie pro 
objekty města. 

 Výsledek aukce nechal na bolesti 
krku rychle zapomenout - výsledek 
je nad očekávání dobrý. „Místo před-
pokládaných 4,8 milionu korun město 
zaplatí za roční dodávku elektřiny o 
skoro 1,8 milionu korun méně,“ po-
chválil téměř 38procentní úsporu I. 
náměstek primátora Radek Vovsík. 

 Výsledek aukce ještě musí projít 
nezbytnými lhůtami pro případné 
připomínky účastníků a nového do-
davatele musí potvrdit Rada města 
Jihlavy. Nejnižší cenu v aukci nabídla 
společnost Centropol, dosavadním 
dodavatelem je E.ON.

 Aukce proběhla na dodávku elek-
třiny pro příspěvkové organizace a 
budovy města - některé základní a 
mateřské školy, budovy úřadu, Zoo 
Jihlava a objekty městské fi rmy Sprá-
va městských lesů. „O elektronické 
aukci jsme uvažovali už dříve, ale nej-
prve jsme si zjišťovali zkušenosti jiných 
měst a organizací. Napoprvé se tato 

Jihlava uspoří na dodávce 
elektřiny 1,8 milionu korun

forma aukce v Jihlavě osvědčila, bu-
deme uvažovat, kde by ji město ještě 
mohlo využít,“ dodal náměstek Ra-
dek Vovsík.

 Aukci pro město Jihlava zajisti-
la společnost eCENTRE, a.s., do 
soutěže se přihlásilo osm uchazečů, 
vlastní aukce se zúčastnilo sedm z 
nich. Průběh aukce mohli zástupci 
města sledovat na projekční ploše 

v zasedací místnosti zastupitelstva 
města. 

 Jednotliví účastníci jsou v průběhu 
aukce anonymní, jsou vedeni pouze 
pod čísly, názvy fi rem se odkrývají 
až po uzavření soutěže. Nová cena 
by měla začít platit 1. července, ce-
ny budou platit jeden rok, potom se 
aukce zopakuje.                                -lm-

ZAKLONĚNÉ HLAVY radních a úředníků pozorně sledují elektronickou aukci 
magistrátu na dodavatele elektřiny.                                                 Foto: archiv MMJ

 Od začátku dubna se postupně  
provádějí bezbariérové úpravy za-
stávek městské hromadné dopravy v 
Jihlavě. 

 Začne se na těchto pěti zastávkách 
- Brtnická, Kino Sokol, U městských 
domů, Jiráskova, Hlavní nádraží ČD. 
Po dobu úprav budou vyznačeny ná-
hradní zastávky.   

 „Žádáme cestující o shovívavost, 
úpravy probíhají pro zvýšení komfortu 
cestování zejména pro hendikepované 
a méně pohyblivé cestující či cestující s 
kočárky,“ řekl tiskový mluvčí magis-
trátu Radek Tulis. 

 Celá akce by měla trvat nejdéle 
do konce listopadu, celkové nákla-
dy jsou 15,7 milionu korun. Jihlavě 
se na úpravy podařilo získat dotaci 
EU - Regionální operační program 
NUTS 2 Jihovýchod.

 Na úpravy nástupišť navazuje také 
rozsáhlá obměna vozového parku 
Dopravního podniku města Jihlavy 

Budují se bezbariérové zastávky 

NA JIRÁSKOVĚ ulici již začaly bezbariérové úpravy zastávek MHD.
Foto: Lubomír Maštera

-  nákup nových nízkopodlažních 
vozidel MHD. Do konce roku 2011 
budou všechny vozy DPMJ bezba-
riérové. K odstraňování bariér patří 

i úpravy chodníků a přechodů pro 
chodce na Masarykově náměstí a 
budování bezbariérových tras.    -lm-

 Po Velikonocích začala stavba nové zastávky městské hro-
madné dopravy v lokalitě Ráj - konečná autobusové linky 
MHD číslo 5. Bude zde točna pro autobusy a malý domek se 
zázemím pro řidiče. Termínem dokončení je srpen, dodavatel 
ale předpokládá, že bude stavbu schopen odevzdat do začátku 
letních prázdnin. Náklady na vybudování nové zastávky budou 
3,9 milionu korun.

 Dopravní podnik města Jihlavy je k nové zastávce připraven 
obnovit trasu autobusové linky 5 okamžitě po ofi ciálním uve-
dení objektu do provozu.                                                                  -lm-

V Ráji bude nová zastávka MHD

KONEČNÁ autobusové zastávky v lokalitě Ráj prochází rekon-
strukcí. Vznikne zde točna a zázemí pro řidiče.

Foto: Lubomír Maštera


