leden

VÁNOČNÍ centrum města letos opět změnilo svoji podobu. Brána Vánočního jarmarku, tradiční stánky prodejců, rozsvícený vánoční strom a světelná výzdoba okolí
Morového sloupu s nazdobenými stromečky školáků vytváří důstojnou atmosféru jihlavských vánočních svátků.
Foto: Lubomír Maštera

Provozní rozpočet města
vykazuje přebytek 5,3 milionu
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ZVEME NA SLAVNOSTNÍ
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. ledna 2017 od 17.30
Masarykovo náměstí

Na prosincovém jednání městského zastupitelstva zastupitelé po delší diskuzi odsouhlasili provozní rozpočet města s malým přebytkem 5,3
milionů korun.
Rozpočet počítá pro rok 2017 s příjmy ve výši 906 milionů korun (rok
2016 byl 840 milionů), výdaje mají dosáhnout 901 milionů (2016 celkem 870 milionů). Příjmy se mají tedy
navýšit na 108 % a výdaje na 103 %
oproti minulému roku.
Opozice využila prostoru pro diskuzi a vznesla řadu námitek proti jednotlivým oblastem rozpočtu. Zastupitel
Jaroslav Vymazal (ODS) připomenul,
že rozpočet pro Dopravní podnik je
podhodnocen, neboť při plánované
opravě Brněnského mostu vzrostou
náklady na MHD, navíc se rozhodnutím vlády navýší platy řidičům MHD
na krajské úrovni a bude nutno zachovat konkurenceschopnost.
S tím souhlasila i náměstkyně Mayerová (ANO 2011), která má na starost

oblast dopravy. Město ovšem počítá i s
dalšímy příjmy, kterými toto podhodnocení hodlá sanovat.
Příkladem mohou být příjmy z úsekového měření rychlosti, které podle
zkušeností z jiných měst může přinést
do pokladny města desítky milionů.
„Pokud budou řidiči neukáznění, možná se zbavíme starosti s financováním
Horáckého zimního stadionu,“ zažertovala náměstkyně Mayerová.
Zastupitel Pavel Šlechtický (KSČM)
se podivoval nad nárůstem provozních
výdajů u tajemníka o 152 % oproti
loňsku, přitom kritizoval nízké nárůsty
odboru životního prostředí (o 1 %) a
odboru dopravy (o 3 %).
Primátor Rudolf Chloupek (ČSSD)
připomenul, že od ledna rozhodnutím
vlády dochází k sedmiprocentnímu
nárůstu mezd úředníků, který musí
rozpočet města reflektovat.
Proti přijetí hlasoval zastupitel Tomanec (Fórum Jihlava), který řekl, že už z
principu nemůže podpořit rozpočet,

kde výdaje narůstají o deset procent.
Dožadoval se snížení nákladů u agend,
které podle jeho názoru ubývají, a jako
příklad jmenoval majetkový odbor
města.
Že je tomu právě naopak, vysvětlil náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL), který zastupitele
Tomance pozval na jednání majetkové
komise, aby se mohl přesvědčit o jeho
slovech, podobně ho podpořil i František Zelníček (ČSSD).
Zastupitel Vítězslav Schrek (ODS)
měl výhrady proti podpoře města
Potravinové bance, třebaže o tomto
rozhodla rada města ve své pravomoci.
Rozpočet města byl nakonec přijat
27 hlasy.
Proti přijetí rozpočtu hlasoval Tomanec (Fórum Jihlava), zdrželi se zastupitelé Beke (ODS), Daněk, Doležal,
Šlechtický, Kremláčková, Jirků (všichni KSČM), Koubová (Fórum Jihlava)
a Hovorka (TOP 09).
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