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Aktuality

Alegorické sochy na dvoře jihlavské
radnice projdou opravou

Město Jihlava opraví pět z původně šesti alegorických soch Jana Václava Prchala z roku 1775, které stojí
na dvoře radnice. Restaurování soch
Jaro, Léto, Podzim, Zima a Hudba
se ujme akademický sochař Otakar
Marcin, který se opravě městských
soch věnoval už v roce 2000, kdy ještě stály v parku Smetanovy sady.
„Trhliny a mikropraskliny jsou patrné na všech sochách, nejvíce však na
sochách Jaro a Zima, kde navíc dochází k praskání povrchu kamene a tvorbě
puchýřů, ze kterých se již sype rozrušený, zkorodovaný kámen,“ sdělil náměstek pro oblast městských realit
Radek Popelka.
Oprava vyjde na 416 tisíc korun,
radnici se podařilo získat dotaci 239
tisíc korun od Kraje Vysočina.
Pět alegorických soch město nechalo přemístit ze Smetanových
sadů v roce 2006, kvůli častému po-

škozování vandaly. V minulosti sochy prošly restaurováním čtyřikrát, v
letech 1972, 1898, 1996 a 2000.

Šestá socha tančí v Heleníně
Sochař Jan Václav Prchal v roce
1775 vytvořil šest alegorických soch
jako součást výzdoby lipové aleje
u zámečku Karlův les u Pávova. V
roce 1895 sochy získal Alois Niemetz, který je umístil do své zahrady
v dnešní Chlumově ulici, poté v roce
1908 soubor soch koupil jihlavský
lékárník a pozdější starosta Vinzenz
Inderka. Ten zapůjčil pět soch do
nově vzniklých Smetanových sadů,
šestou sochu, pojmenovanou Tanec,
daroval továrníkovi Karlu Löwovi,
který ji použil do anglické zahrady
své rezidence v Heleníně. V západní
zdi atria zahrady střední uměleckoprůmyslové školy stojí dodnes.  -tz-

Festival Gustava Mahlera

PIETNÍ AKT. Zahajovací momenty festivalu Mahler Jihlava vyvrcholily v pátek 18. května v parku Gustava Mahlera. U skladatelova pomníku se uskutečnil
tradiční pietní akt za účasti primátora Rudolfa Chloupka a zástupkyně festivalu
Jany Černé. Počasí přálo promenádnímu koncertu dechového orchestru Tutti ZUŠ
Jihlava za řízení Jana Noska a vystoupení mažoretek při Domě dětí a mládeže
Jihlava pod vedením Lucie Škrdlové. 
Foto: archiv MMJ

ZUB času se podepisuje také na sochy ve dvoře jihlavské radnice. Ty projdou restauračnímí pracemi.
Foto: archiv MMJ

Výstava trofejí v radnici

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ. V květnu se v gotickém sále jihlavské radnice ko-

nala tradiční chovatelská přehlídka trofejí zvěře, ulovené v loňském mysliveckém
roce v honitbách na Jihlavsku. Přehlídku pořádá společně s odborem životního
prostředí jihlavského magistrátu Okresní myslivecký spolek Jihlava. Součástí přehlídky zvěře byla také výstava fotografií členů Klubu fotografů přírody při Českomoravské myslivecké jednotě, či ukázka organizovaných naháněk na černou zvěř
za pomoci loveckých psů.
Foto: archiv MMJ

Sociální téma

Portál pro komunikaci s organizacemi

Statutární město Jihlava je v současné době zřizovatelem tří příspěvkových organizací působících v sociální
oblasti. Náměstka primátora Vratislava Výborného jsme se zeptali...
Jak probíhá v letošním roce spolupráce s těmito organizacemi?
V měsíci květnu 2018 proběhly
pravidelné rozbory hospodaření za
rok 2017 u příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby
a jsou zřizovány městem, tj. Domov
pro seniory Jihlava – Lesnov, Denní
a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek a Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, Brtnická. Na
základě této analýzy bylo konstatováno, že všechny organizace využívaly svěřený majetek hospodárně,
efektivně a účelově.
Proč město tyto kontroly hospodaření provádí?
Příspěvkové organizace hospodaří
se svěřeným majetkem. Nabývají ho,
až na výjimky, pro svého zřizovatele.

Hospodaří např. s peněžními prostředky získanými vlastní činností,
prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob, s dotacemi a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého
zřizovatele. Statutární město Jihlava,
jako zřizovatel, má eminentní zájem
na tom, aby svěřené prostředky byly
využívány k danému účelu, a zároveň tím naplňuje svoji zákonnou povinnost vyplývající z právních předpisů.
K jakému účelu jsou příspěvkové
organizace zřizovány?
Statutární město Jihlava je oprávněno, a zároveň povinno v rámci samostatné působnosti ve svém územním
obvodu pečovat o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů.
K tomuto účelu může zřizovat příspěvkové organizace, kterým musí
vymezit předmět a rozsah jejich činnosti. Tyto základní informace jsou
uvedeny ve zřizovacích listinách jed-

notlivých příspěvkových organizací.
Každá příspěvková organizace má
při výkonu takto vymezené činnosti povinnost, při dodržování obecně
závazných právních předpisů, chránit veřejný zájem a chránit oprávněné zájmy svých klientů, pokud tyto
nejsou v rozporu se zájmem veřejným a s oprávněnými zájmy příspěvkové organizace, nebo města jako
zřizovatele.
Město vnímá zřízení příspěvkových organizací jako potřebu vytvoření podmínek pro účelné, efektivní
a hospodárné nakládání se zdroji veřejné povahy (jde o veřejné finanční
prostředky, veřejný majetek atd.) pro
optimální řízení struktury a kapacit
veřejných služeb.
Jakým způsobem město s příspěvkovými organizacemi komunikuje?
Statutární město považuje za nutné průběžně upřesňovat vztahy mezi
zřizovatelem na straně jedné, a příspěvkovými organizacemi na straně

druhé, a stanovit podmínky k jejich
plnění. Pro zkvalitnění komunikace
začalo město v letošním roce provozovat elektronický Portál příspěvkových organizací.
Co si pod tímto pojmem máme
představit?
Portál příspěvkových organizací
řeší nastavení jednoznačného procesu oboustranné komunikace mezi
zřizovatelem a jeho organizacemi.
Je to pracovní nástroj, prostřednictvím kterého lze v každém okamžiku jednoduchým způsobem nastavit
harmonogram plnění, sledovat jeho
stav, nebo případně komunikovat a
upřesňovat řešení. Dále je zde možné najít i základní informace o organizacích, kontaktní osoby, dokumenty a vize organizací.
Je tento portál veřejně dostupný?
Ano, je možné ho najít na internetových stránkách statutárního města
Jihlavy na webové stránce https://
kportal.jihlava-city.cz.
-tz-

