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Doslova každý z nás se může 
ze dne na den ocitnout v tíživé 
situaci, ať již nás zradí zdraví, naše 
okolí, objektivní okolnosti nebo 
nás dostihne náš špatný odhad či 
nevědomost. 

Míra rizika je pro každého jiná 
a nejvíce ohrožení jsou starší a 
osamocení lidé. 

Začátkem roku hradíme nejrůzněj-
ší poplatky a složenky a jsou domác-
nosti, pro které to znamená značnou 
fi nanční zátěž. 

Pokud se rozhodnete řešit situaci 
nezaplacením nájemného, můžete se 
dostat do nemalých problémů, kte-
ré mohou v krajním případě skon-
čit i ztrátou bydlení. Zeptali jsme se 
proto náměstka primátora Vratislava 
Výborného, který má sociální oblast 
ve své kompetenci, zda existuje ně-
jaká možnost, jak občanům v tíživé 

fi nanční a sociální situaci pomoci při 
hrazení nákladů na bydlení.

„Ano, určitě taková pomoc existuje. 
Občan, který má problémy s úhradou 
nájemného a dalších odůvodněných 
nákladů na bydlení má možnost požá-
dat o poskytnutí dávky státní sociální 
podpory Příspěvek na bydlení,“ řekl 
Výborný. 

Jedná se o sociální dávku, kterou 
stát přispívá na náklady na bydlení 
rodinám a jednotlivcům s nízkými 
příjmy. „Nárok na příspěvek na byd-
lení má vlastník nebo nájemce bytu 
přihlášený v bytě k trvalému pobytu, 
jestliže 30% příjmů rodiny nestačí k 
pokrytí nákladů na bydlení a zároveň 
těchto 30% příjmů rodiny je nižší než 
příslušné normativní náklady stanove-
né zákonem,“ vysvětlil Výborný.

K vyřízení této dávky státní sociální 
podpory je příslušný Úřad práce ČR 
prostřednictvím svých krajských po-

boček. Konkrétně v Jihlavě je možné 
o příspěvek na bydlení požádat na 
kontaktním pracovišti Úřadu prá-
ce - Státní sociální podpory, které 
najdete na adrese Jihlava, Tolstého 
1914/15 a to v úředních hodinách, 
které jsou:

• Pondělí 8.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00

• Úterý 8.00 – 11.00
• Středa 8.00 – 12.00, 

13.00 – 17.00
• Čtvrtek 8.00 – 11.00

•Pátek 8.00 – 11.00 (jen příjem 
žádostí a pozvaní)

„Občané se mohou při vyřizování pří-
spěvku na bydlení obrátit také na naše 
sociální pracovníky z odboru sociál-
ních věcí magistrátu města Jihlavy na 
Vrchlického 16, kteří jim pomohou s 
vyplněním žádostí, kompletací potřeb-

ných dokladů a poskytnou jim kom-
plexní informace k této sociální dávce, 
popřípadě mohou žadatele doprovodit 
k jednání na příslušné kontaktní pra-
coviště úřadu práce,“ přiblížil ná-
městek Výborný. 

Sociální pracovníci odboru soci-
álních věcí v rámci prevence ohro-
žení sociálním vyloučením také 
každé čtvrtletí formou depistáže 
(aktivního vyhledávání – pozn. 
redakce) a dalších metod sociální 
práce pomáhají především senio-
rům s nízkými příjmy při vyříze-
ní příspěvku na bydlení, kdy jim 
nabízí sociální poradenství a výše 
uvedenou pomoc. 

„Například na začátku prvního 
čtvrtletí 2017 využilo pomoc sociál-
ních pracovníků při vyřízení příspěv-
ku na bydlení 53 seniorů,“ doplnil 
Výborný.

 -lm-

  Máte sociální problémy? Co s tím…

Začátek roku je náporem na fi nance. 
Existuje řešení, jak se nezadlužit

Na únorovém zastupitelstvu měs-
ta vystoupil zastupitel Daniel Mayer 
s žádostí k zastupitelům o strpení do 
dubnového jednání zastupitelstva, na 
které bude připraven desetiletý inves-
tiční plán.

Vedení města připravuje tento plán 
jako nutnou podmínku pro další zá-
važná rozhodnutí, co si město může 
a nemůže dovolit proinvestovat. Na 
stav zpracování plánu a jeho další vy-
užití jsme se zeptali náměstka primá-
tora Radka Popelky.

„Ze všech odborů magistrátu jsme vy-
psali požadavky na akce, které jsou po-
třeba, které odbory požadují a o kterých 
se ví dopředu. Do seznamu se dostalo 
zhruba 280 akcí,“ prozradil Radek Po-
pelka. 

Těmto akcím podle jeho slov řídící 
tým přiřadil priority – nutné, počká a 
zbytné a v dalším byl plán precizován 
podle dopadu na obyvatelstvo města.

Jako příklad uvedl rekonstrukci ná-
městí: „Ta se dotkne prakticky sta pro-
cent obyvatel Jihlavy, bude to stát to-
lik, bude to trvat tak dlouho, počítá se 
ztráta nebo zisk pro město atd. Z toho 
vznikne tabulka a vyplynou požadavky 
na fi nance. Sečtením všech požadavků 
jsme se dostali na požadovanou sumu 
sedmi miliard korun a nyní je třeba hle-
dat zdroje peněz,“ přiblížil Popelka. 

V tuto chvíli prý radní Daniel Ma-
yer s ekonomickým odborem magis-

trátu provádí inventarizaci možností, 
které město má v rámci svých legis-
lativních možností. Zvažují se man-
datorní (povinné) výdaje, se kterými 
je nutno počítat a pak další možnosti 
fi nancování.

Do termínu příští schůze zastupi-
telstva (úterý 11. dubna) bude plán 
pravděpodobně hotov a zastupitelé se 
budou mít možnost alespoň v omeze-
ném čase s ním seznámit. Na jednání 
se budou schvalovat investiční akce 
na tento rok, ale pouze takové, které 
již byly předjednány a nekolidují s de-
setiletým plánem. 

O osudu Horáckého zimního stadi-
onu se na dubnovém zasedání jednat 
nebude. Této problematice bude vě-
nováno samostatné mimořádné za-
sedání, které se plánuje na polovinu 
května. Zde budou mít zastupitelé 
možnost detailně se seznámit i s při-
pravovaným plánem investic.

„Desetiletý plán investic nebude roz-
hodně neměnný dokument. Bude se 
s ním dále pracovat a bude se vyvíjet 
podle aktuálních požadavků. Zatím jde 
spíše o inventarizaci požadavků a někte-
ré se zdají již nyní jako nereálné a lze je 
chápat spíš jako přání někoho a ne jako 
seriózní požadavek,“ doplnil náměstek 
Popelka. Toto se ale bude týkat akcí 
na rok 2018 a dál, letošní akce jsou již 
do plánu zapracovány podle připrave-
ných materiálů. -lm-

Práce na desetiletém plánu 
investic fi nišují

Na pořadu jednání dubnového za-
stupitelstva města budou zastupite-
lé rozhodovat o dalších investičních 
akcích roku 2017. Půjde o několik 
desítek milionů a náměstek primáto-
ra Vratislav Výborný nepředpokládá 
větší problémy při schvalování těch-
to akcí.

„Celkem šest milionů korun půjde 
do opravy silnic, které dlouhou zimou 
velmi utrpěly. Dosavadní opravy zjed-
nodušenou formou zaléváním děr bu-
dou nahrazeny odfr ézováním horní 
vrstvy asfaltu a položením nové vrstvy 
na ulici Lipová, Sokolovská, Vrchlické-
ho a okolí zastávky MHD na Okruž-
ní u dolní okružní křižovatky směrem 
k TESCO,“ popsal náměstek Výbor-
ný.

Další peníze jsou určeny na demo-
lici objektu u městského vlakového 
nádraží za půl milionu korun a mili-

on korun je potřeba na opravu cestní 
sítě a opěrných zdí na Malém Heu-
lose.

„Opravu chodníků a komunikací plá-
nujeme na ulici Hálkova v Heleníně, na 
ulici Hybrálecká, chodník od Vrchlické-
ho po Horní Kosov. Osvětlení přechodu 
pro chodce, rozšíření komunikace na 
Mlýnské ulici a zpevnění stání pro kon-
tejnery vyžadují další necelé dva milio-
ny korun,“ řekl náměstek.

Další větší investici potřebuje re-
konstrukce rozvodu vody v kremato-
riu asi za dva miliony.

Zastupitelé budou rozhodovat i o 
investicích do odboru informatiky, 
kromě jiného i o nákupu osobních 
kamer pro strážníky městské poli-
cie za čtvrt milionu korun, neboť ty 
staré již mají vysokou poruchovost a 
prakticky dosloužily.

 -lm-

Zastupitelé budou schvalovat 
další investiční akce

Vedení města se připravuje na řešení 
problematické dopravy v příměstské 
části Henčov. Dopravu zde komplikují 
motoristé, kteří využívají cestu Henčo-
vem jako zkratku do průmyslové zóny 
při příjezdu do práce a po skončení 
pracovní doby.

„Silnice je velmi úzká a navíc ji pou-
žívají i chodci, často děti jdoucí do ško-
ly. Hodláme proto provoz zklidnit, aby 
nedošlo k tragédii,“ řekla náměstkyně 
primátora Jana Mayerová. Město pod-
le jejích slov zahájilo řízení k zavedení 
dopravních značek Zákaz průjezdu, 
které hodlá doplnit kontrolami ze stra-
ny městské policie a podle slov ná-

městka Výborného se uvažuje i o zave-
dení kamer na obou stranách obce pro 
další kontrolu dodržování příkazu. 

Zavedení tohoto opatření potrvá asi 
dva měsíce pro vypořádání případných 
námitek, po této době by již nemělo 
docházet k nebezpečným dopravním 
problémům. 

Vedení města je podle slov náměst-
kyně Mayerové připraveno uvažovat 
i o dalších opatřeních, včetně zjedno-
směrnění provozu nebo i případném 
rozšíření úzké vozovky, které však ne-
lze vzhledem ke stavbám v obci pro-
vést po celém nebezpečném úseku.

 -lm-

Vedení města připravuje 
řešení dopravy v Henčově

Odborníci jednali o inkluzi
V prostorách magistrátu se konala schůzka odborníků sociálních pracovní-

ků a učitelů k předškolnímu vzdělávání. Projekt Společně a úspěšně v Jihlavě 
má dvě stěžejní témata - „Předškolní vzdělávání“ a „Prevence školní neúspěš-
nosti“. Postupně byla představena náplň činností služeb, které spadají pod 
projekt. Jedná se o Klíček - neformální předškolní klub, a Klubíčko - sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Prezentovány byly také Terénní pro-
gramy Sovy. -lm-


