
březen

Vedení města zve občany města 
a další zájemce na:

FÓRUM ZDRA VÉHO 
MĚSTA

Veřejná beseda s občany 
a programem:

-10 top akcí
-10 top problémů

-pocitová mapa 
Akce se koná ve čtvrtek 6. 

dubna 
v 16.30 hod.
DIOD Jihlava.

FOTBAL HVĚZD 
fotbalové utkání vedení města 

a populárních osobností
V sobotu 8. dubna 

od 15 hodin
v tělocvičně ZŠ Rošického. 

AXIS NOČNÍ DESÍTKA 
Běh noční Jihlavou

V sobotu 25. března 
ve 20 hod. 

Lávka za Kaufl andem 
v Jihlavě.

(Více na str. 24)

DLOUHÁ zima se zákonitě podepsala na stavu jihlavských vozovek. Na způsob opravy jsme se ptali náměstkyně primátora Jany Mayerové na str. 6 tohoto vydání. 
Pracovníci Služeb města Jihlavy používají speciální směs pro nejnaléhavější případy. Foto: Lubomír Maštera 

V únoru se sešlo zastupitel-
stvo města (ZM) v tomto roce 
poprvé, a hned se jednalo devět 
hodin, do desáté večer. Maratón 
způsobilo několik faktorů, které 
se sešly najednou.

Komplikací byl převod fi nancí mezi 
končícím a začínajícím rokem. V pro-
gramu zastupitelstva byl bod, týkající 
se rozpočtu a fi nancování města, kon-
krétně rozpočtových opatření.

 „Tyto fi nance již byly schváleny v minu-
losti, a nyní je převádíme do dalšího roku. 
Situace se ovšem nějak vyvíjí, proto pře-
vod neznamená, že paušálně převez-

la v takovém systému. Právě proto při-
pravujeme výhled investic na deset let 
dopředu, aby se každý zastupitel snáze 
orientoval v problematice.“  

Svůj názor vyjádřil i náměstek Kali-
na (KDU-ČSL):  „Projednávané body 
převody peněz - tedy akce, které již dříve 
zastupitelstvo schválilo - z různých objek-
tivních a jiných důvodů nebyly realizo-
vány, dokončeny nebo vůbec zahájeny, či 
v některých případech byly i pozměněny. 
Byl to užitečný, a v některých případech 
i nelichotivý obrázek práce jednotlivých 
odborů. Bohužel, někteří zastupitelé ten-
to procesní krok pochopili až hluboko 
v průběhu jednání ZM.“

Diskutovalo se v neposlední řadě 
také o budoucnosti městského spol-
kového domu, o kterém se loni uvažo-
valo, že by mohl vzniknout v Brněnské 
ulici 29. 

„Oslovili jsme 120 městských spolků, a 
vyšlo nám, že zájem o tento dům městské 
spolky většinou nemají. Důvodem je špat-
né parkování v okolí domu, a řada spol-
ků vyžaduje bezbariérový přístup,“ řekl 
zastupitelům vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal. 

Město bude hledat dál vhodný pro-
stor, protože si uvědomuje potřebu a 
význam spolkového domu.Zastupitelé 
také schvalovali kulturní granty pro rok 
2017. Po delší diskuzi se rozhodli ješ-
tě k některým položkám vrátit v dub-

nu, po doplnění informací a vzájemné 
dohodě zastupitelských klubů (výpis 
z usnesení přineseme v dalším vydá-
ní NJR, a k diskuzi kolem přidělování 
grantů se vrátíme – pozn. redakce).

V neposlední řadě se poměrně dlou-
ze jednalo o Horáckém zimním stadi-
onu. 

Na jednání zastupitelstva vystou-
pili architekti Přemysl Zeman a Petr 
Kazda, které vedení města oslovilo 
s žádostí o vypracování možných vari-
ant. Ti zastupitelům představili i úmysl 
vypracovat možnost řešení, kdy by se 
v Jihlavě hokejová extraliga nehrála. 

To ovšem vyvolalo nesouhlasné 
reakce jak některých zastupitelů (Jiří 
Dvořáček – ČSSD), tak i jednatele HC 
Dukly Bedřicha Ščerbana, který byl 
vyzván, aby se k této možnosti vyjád-
řil. 

Emoce klidnila náměstkyně Maye-
rová, která připomenula, že jde pouze 
o jednu z variant návrhu, se kterými 
zastupitelé teprve budou seznámeni.

Nové vedení urychleně připravu-
je investiční výhled potřeb města na 
deset let dopředu. První náměstky-
ně primátora Jihlavy Jana Mayerová 
(ANO 2011) předpokládá zpracová-
ní do konce března tak, aby tento plán 
mohl jít do dubnového zastupitelstva.

 -lm-

meme již schválené hodnoty,“ vysvět-
lil náměstek Výborný (ČSSD), a jako 
příklad uvedl letiště Henčov, u kterého 
pokračují výkupy pozemků, a zároveň 
existuje kolize s územním plánem, kte-
rý se dosud zastupitelstvu nepovedlo 
schválit.

Zastupitelé se v tomto bodě jen 
s obtížemi orientovali, a padalo hodně 
dotazů zejména ze strany opozičních 
zastupitelů. 

Náměstkyně Mayerová pro jejich 
dotazy měla pochopení: „Když jsem 
seděla na vašem opozičním místě, tak 
jsem se také jen s obtížemi orientova-

První letošní zastupitelstvo se 
podobalo běžeckému maratónu


