
Primátor města zve občany na
novoroční svařák na Masarykově náměstí 

od 17 hod. a následně od 17.30 na slavnostní ohňostroj. 

Veřejné zasedání městského zastupitelstva 
se bude konat 29. ledna ve 13 hod. 

ve velké zasedací místnosti magistrátu. 
Jednání je přístupné veřejnosti a bude opět přenášeno on-line 

na webu města.

Vážení spoluobčané, 
rok 2012 se do dějin města Jihlavy zřejmě nezapíše jako zvlášť výjimečný. Nebyl 

to například rok dokončení mimořádně velkých investic. Přesto je v kalendáři za-
znamenáno mnoho událostí, které mají svůj význam pro přítomnost i pro mnoho 
budoucích let. 

Do plného provozu byl uveden Domov seniorů Stříbrné Terasy, byla komplet-
ně zrekonstruována Kollárova ulice, radnici se podařilo podstatně navýšit počet 
míst v mateřských školách, veřejnosti opět slouží zrenovovaný secesní most U Já-
nů, proběhla řada vydařených kulturních akcí pořádaných městem nebo městem 
podporovaných, dokončily se revitalizace sídliště Královský vršek a Pávova, zvý-
šila se bezpečnost dalších přechodů pro chodce a investovaly se nemalé prostřed-
ky do oprav chodníků, nebývalým způsobem se úřadu podařilo zapojit veřejnost 
do diskuse nad novým územním plánem atp.

Rok 2012 byl ovšem také obdobím, ve kterém se udělalo mnoho nenápadné 
práce, jejíž výsledky budou hmatatelné až v budoucnosti. Nikoliv ale v budouc-
nosti vzdálené. Už v roce 2013 by měla začít druhá etapa revitalizace lesopar-
ku Malý Heulos, budování sportovně-relaxačního centra Český mlýn, výstavba 
dopravního terminálu u městského vlakového nádraží, začne revitalizace Bře-
zinek, největšího sídliště ve městě, konečně dojde i na dlouho oddalovanou re-
konstrukci Brněnské ulice. Před dokončením je sportoviště pro lední sporty na 
Tyršově ulici, rekonstrukce ZUŠ Jihlava, rozšíření mateřinky v Resslově ulici atd. 
Výsledky by měly přinést kroky ve věci převzetí kontroly nad městskými vodovo-
dy a kanalizacemi. Jen z tohoto krátkého přehledu je zřejmé, že Jihlava před se-
bou má hodně rušný rok. 

Do následujících dvanácti měsíců roku 2013 vám všem přejeme hodně sil, dob-
ré vůle, zdraví a štěstí. 

 Jaroslav Vymazal, primátor 
 Rudolf Chloupek, Petr Pospíchal, Josef Kodet a František Zelníček, 
 náměstci primátora

ZATÍMCO tradiční hlasité odpočítávání předcházelo rozsvícení jihlavského 
vánočního stromu, sborový výdech zaplněného Masarykova náměstí provázel 
rozsvícení dvou kilometrů světelných řetězů, vpletených do korun lip. Radnice tak 
připravila vedle vánočního stromu další nepřehlédnutelnou dominantu centra 
města. Foto: Radek Tulis

Prosincové městské zastupi-
telstvo schválilo rozpočet města 
pro rok 2013. Město proinvestuje 
1.151 milionů při předpokláda-
ném příjmu 841 milionů. Z roku 
2012 převádí dalších 376 milio-
nů. Proto se dá hovořit o vyrov-
naném rozpočtu.

Zastupitelé hlasovali pro rozpočet 
v poměru 33 pro z 35 přítomných. 
Znamená to, že byl rozpočet přijat 
i opozičními poslanci bez větších 
problémů.

Běžné výdaje přitom „spolykají“ 
723 milionů, největšími položkami 
jsou výdaje do údržby silnic za 28 
milionů, 57 milionů jde na doprav-
ní obslužnost, 23 milionů je vyčle-
něno na údržbu bytového hospo-
dářství, 71 milionů na školství, 54 
milionů na kulturu a tělovýchovu, 
37 milionů jde na odpadové hos-
podářství, 35 milionů na veřejnou 
zeleň, 175 milionů nás stojí činnost 
místní správy.

„Z  kapitálových výdajů jdou nej-
větší investice do komunikace ulice 
Buková – Jihlava ve výši 31 milionů, 
rekonstrukce kanalizace, chodníku 
atd. na ulici Brněnská, Křižíkova má 
stát 35 milionů a také další desetimi-
lionové investice půjdou do kanaliza-

Město proinvestuje 
příští rok 1,2 miliardy

ce. Z toho je zřejmé, jakou zátěží pro 
město historická kanalizace je. Při-
tom jde o problém, který se musí řešit, 
protože jde o základní podmínku fun-
gování krajského města,“ řekl k roz-
počtu primátor Jaroslav Vymazal. 

Nemalé investice jsou určeny do 
projektů jako Zoo pěti kontinentů 
– 50 milionů, veřejné sportoviště 
pro lední sporty v Tyršově ulici –19 
milionů, výstavba dopravního ter-
minálu – 41 milionů, rekonstrukce 
ZUŠ – 17 milionů, atd. Další inves-
tice město potřebuje na komuni-
kační infrastrukturu – 35 milionů, 
na digitální povodňový plán „pad-
ne“ 19 milionů.

Z letošního roku se na rok 2013 
převádí fi nanční prostředky na do-
končení kapitálových výdajů odbo-
ru rozvoje města ve výši 45 milio-
nů, odboru správy realit ve výši 56 
milionů, na dokončení projektů je 
vyčleněno 251 milionů.  

V únorovém vydání NJR se k roz-
počtu města vrátíme a přineseme 
podrobnější přehled akcí, které bu-
dou ovlivňovat dění v našem kraj-
ském městě. -lm-

Vyrovnaný rozpočet


