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Komise, výbory a dozorčí rady
V přehledu níže zveřejňujeme členy komisí města, výbory města a jednotli-

vé zástupce města v dozorčích radách a představenstvech společností.

Komise
Rada města Jihlavy 
j m e n u j e 
předsedou Majetkové komise: 
Františka Zelníčka - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
František Červenec - ZM
Ilona Moravcová
Ing. Martin Vetchý
Ing. Jiří Dvořáček
Ing. Jaroslav Bártl
Milan Horký
Ing. Josef Kodet - ZM
ing. arch. Jiří Vohralík
Mgr. Ing. Evžen Zámek
Karel Dostál

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro kulturu: 
Bc. Vítězslava Schreka - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Eva Krpálková - ZM
MgA. Marek Hovorka - ZM
Mgr. Miroslav Němec
Roman Štork
Karel Paštyka
Libor Řezáč DiS.
Mgr. Vilém Antonů
ak.  mal. Irena Fila Wagnerová
Věra Podhorská - ZM
Ing. Milan Kolář - ZM
Lubomír Drápela - ZM

Usnesení č. 231/10-RM
Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro sport, 
tělovýchovu a volný čas: 
Mgr. Stanislavu Prokešovou - ZM
j m e n u j e 

další členy této komise:
Robert Ladra
Mgr. Tomáš Šárik
Miroslav Veselý
PaedDr. Jiří Švec
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ZM
Karel Voldán
Miroslav Fuks
Liběna Menšíková
Jaroslav Zeisberger

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro nezisko-
vou, sociální oblast a prevenci: 
Ing. Josefa Kodeta - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Bc. Vítězslav Schrek - ZM
MUDr. Zdeněk Faltus - ZM
Miroslav Biedermann
Eliška Chvistková
Radek Blecha
MUDr. Lukáš Kett ner
Táňa Kuklová
MUDr. Miroslav Havlík - ZM
Lubomír Hron
MVDr. Božena Kremláčková - ZM

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise Fondu 
rozvoje bydlení a programu 
regenerace městské památkové 
rezervace: 
PhDr. Zdeňka Jaroše - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Tomáš Chvátal
Petr Koláček
Václav Plánka
Ing. Jiří Dvořáček
František Dvořák
Antonín Holub

Mgr. Jaroslav Homolka
Ing. arch. Jaroslav Huňáček
Ivo Borský

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro občanské 
záležitosti: 
Renatu Fehérovou - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Bc. Adéla Knitt lová
Vlasta Šabartová
Bc. Lenka Rokosová - ZM
Mgr. Jana Nováková Hotařová - ZM
Ing. Marie Stejskalová - ZM
Lenka Jelínková
Romana Hrbatá
Xenie Nevosadová
MVDr. Božena Kremláčková - ZM

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro 
územní plánování a strategický 
rozvoj: 
RNDr. Petra Pospíchala - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
David Beke
MVDr. Přemysl Novák - ZM
Bc. Michal Zigl 
Mgr. Stanislava Prokešová - ZM
Ing. Bc. Martin Hyský - ZM
Ing. Pavel Vláčil
Ing. arch. Martin Laštovička
Ing. Vít Zeman
Pavel Paulát
Ing. Ladislav Trávníček - ZM

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro dopravu: 
Ing. Josefa Kodeta - ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Martin Hájek

(Dokončení ze str. 1)
Sledoval a na co nehodlám navazovat, je účelové 

kádrování a výměna vedoucích odborů. V minulos-
ti, před čtyřletou pauzou, kdy jsem měl majetkový 
odbor na starosti, jsem po odboru požadoval, aby 
návrhy na usnesení v majetkových věcech v přílo-
ze obsahovaly harmonogram a veškeré informace 
o projednávané konkrétní záležitosti. To se i stalo, 
bylo v tom pokračováno a mohu na to bezproblé-
mově navázat. 

Tím se urychluje i projednávání v zastupitelstvu 
a v radě města, pokud  k projednávanému návrhu 
jsou všechny dostupné informace.  Je potřeba do-
končit další vlnu privatizace bytových jednotek 
tam, kde si nájemníci v souladu se schválenými 
pravidly pro prodej bytů požádali do 30. 6. 2010 
o prodej. A dále připravit novelu pravidel pro další 
období. 

Dále je nutné jednat s vlastníky pozemků a připra-
vit výkupy pozemků pro rozšíření kapacity skládky 
Henčov. Jedná se o prioritní záležitost pro chod 
města do doby, než bude vybudována celokrajská 
spalovna odpadů. Práce majetkového odboru úzce 
souvisí s prací odboru rozvoje města, kdy je potřeb-
né řešit majetkové vztahy v souvislosti s investiční-
mi a rozvojovými akcemi města. Jedná se například 
o výstavbu dopravního terminálu městské nádraží 
Jihlava, nové komunikace, bytová výstavba, chod-
níky, cyklostezky, kanalizace a podobně. 

Byl bych velice rád, pokud by se podařilo zís-
kat zpět do majetku města pozemky „V Ráji“ u 
Rančířova, na které je zpracována dokumentace 
pro hornický skanzen. Tyto pozemky, jako histo-
rický majetek, byly nešťastně vydány v minulosti 
Rančířovu,  ještě za starostování Františka Do-
hnala. Získání těchto pozemků by bylo výhodné 
jak pro Jihlavu – možnost získání dotací, tak pro 
Rančířov. Přineslo by to v budoucnosti oživení 
této oblasti tak, jak to bylo v minulosti – tradiční 
výletní místo. 

Druhou oblastí, kterou jste pověřen, je úsek 
informatiky. Na co nového se občané mohou 
těšit?

Oblast informatiky je pro běžné občany ví-
ce či méně neviditelná, ale pro chod magistrátu 
v dnešní době velice důležitá. Viditelné jsou we-
bové stránky města, kde je například zveřejněno 
691 dokumentů, samozřejmě s průběžnou aktu-
alizací. 

Byly podány žádosti o fi nanční dotace z  evrop-
ských fondů. Jedná se o dva velké projekty. První 
projekt, pokud bude žádost úspěšná, bude řešit 
masivní rozšíření optické metropolitní sítě měs-
ta. Předpokládá se propojení všech organizací 
města optickými kabely. Na takto vybudované 
síti bude možno poskytovat mnoho elektronic-
kých služeb. 

Druhý projekt řeší větší využívání formulářů, a 
to jak pro pracovníky uvnitř magistrátu, tak pro 
občany při řešení jejich potřeb. Tento projekt 
bude zahájen v letošním roce uvnitř magistrátu a 
po odzkoušení bude zpřístupněn občanům. 

Dále rada města uložila odboru informatiky 
zpracování analýzy – studie na rozšíření mož-
nosti používání „Jihlavské karty“. Tato studie 
by měla být hotová na konci března. Na zákla-
dě informací ze studie bude jednáno o realizaci 
širšího využití této karty, a to pro Vodní ráj, zoo, 
knihovnu, Horácký zimní stadion, fotbalový sta-
dion, školy a podobně. Uvítáme i další podněty 
ze strany občanů a fi rem k využití Jihlavské karty. 

Co ještě bude řešit informatika?
Další novinkou bude vytvoření webovské pre-

zentace map v rámci projektu Stříbrné pomezí. 
Zde si návštěvníci budou moci prohlížet a plá-
novat například trasy turistických a cyklistických 
výletů do okolí Jihlavy. Pro odbor životního pro-
středí bude vytvořena aplikace GIS (geografi cký 
informační systém), kde bude možno sledovat a 
vyhodnocovat zaplněnost kontejnerů separova-
ného odpadu a následně optimalizovat tuto část 
odpadového hospodářství. 

Připravuje se i soft warový nástroj, který bude 
sloužit pro optimalizaci tras městské hromadné 
dopravy a lepší návaznost spojů.                       -lm-

František Kavina
Jan Tesař
Ing. Petr Walter
Ing. Karel Vybíral
Ing. Luboš Kabátek
Ing. Petr Piáček
Petr Kopřiva
Pavel Smetana
Jan Svoboda
Ing. Jan Frenc
Ing. Jiří Kučera
Ing. Ján Tinka

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise 
pro životní prostředí: 
PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka 
- ZM
j m e n u j e 
další členy této komise:
Ing. Daniel Držmíšek
Vít Prchal
Václav Ulrich
Jaromír Vobr
Mgr. Zdeněk Smutný
Ing. Václav Kodet
JUDr. Martin Sobotka
Ing. Jaroslav Vaněk
Ing. Josef Daněk - ZM

Rada města Jihlavy
j m e n u j e 
předsedou Komise pro výchovu 
a vzdělávání: 
PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka
j m e n u j e 
další členy této komise:
Mgr. Roman Křivánek
František Strnad
Martin Málek - ZM
Bc. Lenka Rokosová - ZM
Mgr. Miroslav Němec
Mgr. Dana Patočková
MUDr. Michal Valík
Mgr. Martina Křivková
Ing. Pavel Šlechtický - ZM

(Pokračování na str. 4)

Účelově kádrovat nebudu


