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V lednu podepsal prezident repub-
liky novelu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Novela zákona upravuje zá-
sadním způsobem poskytování dotací 
a návratných fi nančních výpomocí z 
územních rozpočtů. 

„Nově je tak upraven pojem dotace a 
návratná fi nanční výpomoc. Jsou stano-
veny minimální požadavky na obsah žá-
dosti potencionálního příjemce podpory 
a smlouvy o poskytnutí dotace,“ řekl 
vedoucí ekonomického odboru ma-
gistrátu Jan Jaroš. Poskytnutí dotace 
je nově řešena formou veřejnoprávní 
smlouvy, to například znamená, že 
spory z právních poměrů při poskyt-
nutí dotace nebo návratné fi nanční 
výpomoci se rozhodují dle správního 

řádu. V případě obcí je tak „přezkou-
majícím“ orgánem příslušný krajský 
úřad.

„Novela zákona dále také stanovuje 
povinnosti týkající se zveřejňování 
podmínek programu a veřejnoprávních 
smluv, na základě kterých budou do-
tace poskytovány. Změny se též dotkly 
oblasti tzv. porušení rozpočtové kázně. 
Poskytovatelům je umožněno např. ulo-
žit nižší odvod za porušení rozpočtové 
kázně pevnou částkou, procentem nebo 
procentním rozmezím, sčítat odvody 
za porušení méně závažné povinnosti, 
nestanoví-li smlouva jinak, nebo uložit 
odvod za porušení pravidel pro zadá-
vání veřejných zakázek ve výši pouze 
nejzávažnějšího porušení,“ upřesnil 
Jaroš.  -lm-

Žadatelé o dotace by měli 
zpřesnit uváděné údaje(Pokračování ze str. 4)

Mimochodem když jsme společně 
pořádali na náměstí koncert králove-
hradecké fi lharmonie SYMPHONIC 
QUEEN, tak tam byly stovky diváků. 
A letošní připravovaný program na-
příklad připomene výročí mistra Jana 
Husa nebo se chystá živý obraz s ná-
zvem J. A. Komenský opouští vlast 
na hudbu Zdeňka Fibicha. A to bude 
myslím velmi dobře „stravitelné“ pro 
každého. Považuji to za krásný nápad, 
jak přitáhnout zájem veřejnosti.

Rychle ke školství…
Jihlavské MŠ a ZŠ jsou v krásném 

stavu. Krom normální výuky zahr-
nujeme školy takovým množstvím 
projektů, že se vůbec nedivím ško-
lákům, že mají husí kůži, když slyší 
slovo projekt. Ale uvedu jeden pří-
klad, který mě zaujal. Jmenuje se Jih-
lava vzdělané město. Jde o propojení 

školáků s institucemi ve městě, které 
mají co říct ke vzdělání – muzeum, 
zoo, knihovny, galerie, divadla atd. 
To by myslím, bylo přínosné.

Sociální oblast je velmi obšírná a 
přitom tak trochu neznámá veřej-
nosti…

Jen stručně – většinu problémů 
řeší státní správa. Stát svou politi-
kou rozhoduje o tom, komu dá jaký 
příspěvek a na co. Jenže ti, kteří mají 
problémy, jsou občané tohoto města. 
Takže nemůžeme krčit rameny a dě-
lat, že problémy neexistují. 

Až po nástupu do funkce jsem 
zjistil, kolik organizací, které podá-
vají pomocnou ruku potřebným, 
ve městě je a jak krásné a potřebné 
služby poskytují. A my je málo popu-
larizujeme a možná i málo podporu-
jeme. Tady vidím obrovský kus práce 
před námi.

Milan Kolář: Jihlava jako ...

Zajímavé údaje ukazuje dlouhodobé 
sledování využití jihlavských cyklos-
tezek. Graf zobrazuje porovnání pro-
vozu cyklistů v jednotlivých hodinách 
na cyklotrase č. 26 v Heleníně v ob-
dobí od 1. do 15. května v roce 2013 
a 2014. Údaje získává digitální sčítač 
umístněný u cyklostezky, zařízení do-
káže rozlišit průjezdy či průchody bi-
cyklu a pěších, případně motorového 
vozidla. 

„Data dokazují, že cyklodoprava do 
zaměstnání začíná už po páté hodině 
ranní a končí kolem dvaadvacáté ho-
diny. Stezka se tedy využívá nejen rekre-
ačně, ale i pro dopravu do zaměstnání 
a škol,“ uvádí dopravní inženýr jih-
lavského magistrátu Zdeněk Dvořák. 
Meziročně je také patrný ranní a do-
polední nárůst na úkor rekreační cyk-
listiky v odpoledních hodinách, vyu-

žívání cyklostezek je pro pravidelnou 
dopravu stále častější. 

„Dokazuje to, že podpora cyklodo-
pravy má smysl i v Jihlavě. Kdo jede na 
kole, pravděpodobně nechal stát auto 
doma, šetří tak peníze, životní prostředí, 
prospívá svému zdraví, a navíc snižuje 
počet aut v dopravních špičkách. V po-
sledních letech takových lidí v Jihlavě 
přibyly stovky,“ komentuje Zdeněk 
Dvořák.

Na grafu jsou v jednotlivých časech 
zobrazeny průjezdy cyklistů (vyjád-
řeno v procentech) během pracovních 
dní. Především z důvodu oblíbenosti 
cyklotrasy pro rekreační turisty nejsou 
do těchto hodnot zahrnuty víkendy. 

Podrobnější výsledky monitoringu 
a porovnání sledovaných období za 
roky 2013 a 2014 lze dohledat na 
webu: www.jihlava.cz/cyklo. -tz-

Cyklostezky neslouží 
jen k rekreaci cyklistů Zvažovali jste někdy možnost roz-

šířit svoje podnikatelské aktivity i do 
dalších zemí v rámci EU? Řekli jste 
si, že takovou myšlenku prozatím ne-
cháte stranou, protože nemáte čas shá-
nět velké množství informací, které 
jsou pro start podnikání potřeba? 
Víte, že můžete oslovit živnostenský 
úřad v Jihlavě?

Jednotná kontaktní místa (JKM) 
vznikla před několika lety při obec-
ních živnostenských úřadech u jed-
notlivých krajů. Nyní jsou pracovníci 
k dispozici na celkem patnácti živnos-
tenských úřadech včetně Jihlavy. 

JKM slouží českým i zahraničním 
podnikatelům k usnadnění vstupu na 
evropské trhy. Poskytuje informace o 
tom, za jakých podmínek příležitostně 
poskytnout službu v zahraničí, ale i o 
tom, jak se v zahraničí trvale usadit. 

Podnikatel získá rámcový přehled 
nejen o právních předpisech v ob-
lasti služeb ve všech členských státech 
EU, ale i např. informace týkající se 
ochrany spotřebitele, možnosti řešení 
případných sporů, apod. Díky zákonu 
o volném pohybu služeb se řada admi-

nistrativních úkonů zjednodušila.
Jihlavské Jednotné kontaktní místo 

loni zpracovalo 175 dotazů, které se 
vztahovaly k celé řadě různých oblastí. 
Nejčastěji mají podnikatelé zájem o 
informace související s podnikáním 
v sousedních zemích, zejména v Ra-
kousku a Německu. 

Naši klienti v zahraničí jako OSVČ 
zedničí, hlídají děti nebo poskytují 
kosmetické služby, zakládají si v zahra-
ničí fi rmu, nebo vysílají své zaměst-
nance, aby jménem jejich české fi rmy 
poskytovali službu v zahraničí.

V Jihlavě najdete JKM v sídle živnos-
tenského úřadu na ulici Třebízského 
16.

Kdy nás můžete navštívit:

Pondělí a středa 8 – 17 hod., 
úterý, čtvrtek a pátek 8 – 14 hod.
Telefon:  567 167 352, 567 167 
359
E-mail:  jkm@jihlava-city.cz

Dotazy je možné pokládat také pro-
střednictvím on-line formuláře na we-
bovém portálu BusinessInfo.cz. -tz-

Zahraniční podnikání začněte na 
Jednotném kontaktním místě

Za uplynulý měsíc zpracovala  
Městská policie Jihlava celkem 3.566 
událostí. Z uvedeného počtu se 
381 záznamů týkalo zákroků proti 
bezdomovcům. Ve 243 případech 
byla provedena kontrola podávání 
alkoholu mladistvým osobám.  V 
277 případech se na městskou polici 
obrátili občané s oznámením nebo 
žádostí o pomoc. Proti veřejnému 
pořádku nebo vyhláškám a nařízením 
města bylo zaznamenáno 936 
přestupků. Při kontrolní činnosti byly 
zadrženy čtyři osoby, po kterých Pol-
icie ČR vyhlásila celostátní pátrání.  
Současně byla policii oznámena 
čtyři podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpracovala 
20 přestupků proti majetku, obvykle 
se jedná o drobné krádeže v ob-
chodech. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 156 kon-
trol černých pasažérů. 

Městská policie řešila oznámení 
na lince tísňového volání od silně 

rozrušené ženy na podnapilého syna, 
který se dožadoval vstupu do pan-
elového domu v ulici Demlova. Na 
místo byla ihned vyslána hlídka, která 
nalezla podnapilého muže projevu-
jícího sebevražedné sklony. Dle in-
formací, které MP poskytla oznamo-
vatelka, se mladík během dne pokusil 
několikrát podřezat si žíly na rukou a 
napsal dopis na rozloučenou. Strážníci 
přivolali rychlou záchrannou službu, 
která si muže převzala a rozhodla o 
umístění na psychiatrické oddělení. 

Dále řešila oznámení od muže, 
který ze svého bytu viděl dvě osoby, 
které zhotovují na protihlukovou 
stěnu oddělující dálniční přivaděč a 
obytné prostory na ulici Rejchova 
nápisy za užití barevných sprejů. Na 
základě oznámení strážníci zadrželi 
dva mladíky sprejující na protihluko-
vou stěnu. Strážníci mladíky předali 
policii. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 Zástupce ředitele MP Jihlava

Měl 2,08 promile a chtěl řídit
Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

Členky zastupitelstva města Jihlavy 
založily v minulém volebním období 
Dámský zastupitelský klub, který nyní 
bude pokračovat i v tomto volebním 
období, ale v jiném složení. 

Jedná se o neformální seskupení 
všech zastupitelek napříč politickým 
spektrem. Cílem je pomáhat řešit 
problémy občanům, seznamovat se s 
činností a problémy jihlavských měst-
ských zařízení a především zlepšit ko-
munikace mezi politickými stranami 
v Zastupitelstvu města Jihlavy. Pohled 
žen na projednávání sporných bodů, 
které v práci zastupitelstva vznikají, 
a návrhy řešení mohou pro občany 
města být přínosná. Činnost klubu 
spočívá i v podpoře různých dobro-
činných a společenských akcí. Zastupi-
telky se dohodly, že budou pokračovat  
ve sponzoringu ZOO adopcí kočky di-
voké.  Stanislava Prokešová

Dámský zastupitelský 
klub sponzoruje

Oblastní středisko Diakonie Brou-
mov opět pořádá sbírku Víkendový 
vagon na městském nádraží.

 Vagon bude přistaven 4. dubna 
od 9 do 17 hodin. 

Do tohoto vagonu mohou lidé do-
pravit pro ně již nepotřebné oděvy, 
obuv, nádobí, spotřebiče a vše 
ostatní pro sociálně slabé občany.
 -lm-

Charitativní sbírka 
Víkendový vagon

Plavání veřejnosti
Služby města Jihlavy upravily dobu 

na bazénu Rošického.
Plavání veřejnosti bude každé úterý 

od 18 do 20 hodin. -lm-

Krátce


