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Jihlavská koalice se v půli 
volebního období rozpadla. 
Do rady města vstoupilo ANO. 
ODS a Forum Jihlava odchází 
do opozice.

Rozhodli o tom zastupitelé během 
dvou listopadových schůzí, kdy nej-
prve odvolali dva náměstky, Jaro-
slava Vymazala (ODS) a Milana 
Koláře (Forum Jihlava), a násled-
ně i radní za tato uskupení. Tím se 
defi nitivně rozpadla, po dvou letech 
působení, koalice ČSSD, ODS, 
KDU-ČSL a Fora Jihlava. 

„Akčnost koalice se postupně snižo-
vala až k bodu, kdy bylo nutno pro-
vést personální opatření, a uvažovat 
o nové koalici,“ řekl primátor Rudolf 
Chloupek (ČSSD). V napjaté atmo-
sféře primátor poděkoval oběma 
náměstkům za odvedenou práci s 
tím, že po nich zůstávají viditelné 
stopy, např. v podobě schválené kul-
turní koncepce města, nebo pozitiv-
ní změny v jihlavské dopravě.

Následné jednání zastupitelstva 
města zvolilo nové dva náměstky 
primátora a nové členy Rady měs-
ta Jihlavy. Novými zástupci primá-

tora se stali Jana Mayerová a Radek 
Popelka, radu města doplnili Dani-
el Mayer, Olga Kourková a Miloslav 
Neckář (všichni ANO).  

Radu města Jihlavy bylo nutné 
personálně doplnit po rezignaci 
radní Karolíny Koubové (Forum 
Jihlava) a odvolání radních Davida 
Bekeho (ODS) a Vítězslava Schreka 
(ODS).

Nové je také pořadí zastupová-
ní primátora Rudolfa Chloupka 
(ČSSD) v době jeho nepřítomnosti. 
Dosud byl prvním náměstkem pri-
mátora Vratislav Výborný (ČSSD), 
nyní bude jeho první náměstkyně 
Jana Mayerová (ANO). 

Zastupitelé svěřili náměstkům pri-
mátora úkoly dle jednotlivých úseků 
činností v samostatné působnosti:

První náměstek Jana Mayerová 
je pověřena řízením úseku dopra-
vy a služeb, úseku školství, kultury, 
tělovýchovy a zdravotnictví a úseku 
koordinace strategií.

Náměstek Vratislav Výborný ny-
ní zodpovídá za úsek rozvoje města 
a úsek sociálních věcí.

Náměstek Jaromír Kalina (KDU-
ČSL) zůstává odpovědný za úsek 

správy majetku města a úsek infor-
matiky.

Náměstek Radek Popelka byl 
pověřen řízením úseku správy realit 
a bytů ve vlastnictví města a úseku 
územního plánu města.

Zastupitelstvo města také svěři-
lo náměstkům primátora úkoly dle 
jednotlivých úseků činností v samo-
statné působnosti:

Jana Mayerová odpovídá za roz-
voj částí města Helenín, Sasov, 
Kosov; Vratislav Výborný za rozvoj 
částí města Antonínův Důl, Červe-
ný Kříž, Pávov, Heroltice; Jaromír 
Kalina za rozvoj částí města Ho-
sov, Pístov, Popice, Vysoká; a Radek 
Popelka za rozvoj částí města Hen-
čov, Hruškové Dvory, Staré Hory, 
Zborná.

ČSSD, KDU-ČSL a ANO pode-
psali novou koaliční smlouvu, kte-
rá mimo jiné stanoví nová pravidla 
dohadování ve sporných otázkách 
– více v rozhovoru s náměstkem 
Výborným na str. 4. Text koaliční 
smlouvy je zveřejněn na webu měs-
ta. Na str. 2 tohoto vydání předsta-
vujeme nové náměstky a radní.
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Jihlava má nové náměstky a radní

JIHLAVSKÉ VÁNOCE 2016
Přehled akcí a oslav
uvádíme na str. 23.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. ledna 2017 od 17.30
Masarykovo náměstí

OSLAVY sv. Martina opět provázel velký zájem návštěvníků městského centra. Letos poprvé dominovala průvodu obří fi gurína tohoto původně vojáka, a později 
světce. Foto: archiv MMJ

Vážení spoluobčané, 

na bilancování roku 2016 je ješ-
tě možná brzy, ale nikdy není příliš 
brzy na přání.

Dovolte tedy, abych vám do posled-
ních týdnů roku popřál hodně ener-
gie na dokončení všech úkolů, které 
jsou na vás kladeny. Přeji také dosta-
tek času, klidu a dobrých nápadů pro 
přípravu jistě nejmilejších svátečních 
dnů, které v závěru roku prožijete.

Do roku 2017 nám všem přeji hod-
ně sil a chuti do práce, samozřejmě 
také nezbytné štěstí a zdraví. 

Přeji si, aby se nám v Jihlavě společ-
ně dobře žilo, aby Jihlava byla hrdým 
krajským městem se vším, co k němu 
patří, a abychom na život v našem 
městě mohli být pyšní. 

 Rudolf Chloupek,
 primátor města Jihlavy


