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Zastupitel Popelka: Současné vedení
se rozhodlo udělat krok zpátky
správou jednotlivých domů.
Rád bych také dohlédl na program
regenerace městské památkové rezervace, a s ním spojené dotace. Při
mém nástupu do funkce náměstka
byl tento program naprosto v troskách. Možná dotace byla tak malá,
že se majitelům domů nevyplatilo o
tyto prostředky žádat. Přitom stačilo
zeptat se na příslušném ministerstvu,
co dělá město špatně, napravit chyby,
a rázem by bylo možné čerpat dotaci
v takřka plné výši. V neposlední řadě
si připisuji zásluhy za otevření druhého návštěvnického okruhu v podzemí a za vznik takzvané „skryté“
galerie. Tedy prostor, kde byla v létě
zpřístupněna výstava historických
fotografií Jihlavy.

Zastupitel za hnutí ANO
a bývalý náměstek primátora
odpovídá na dotazy ohledně
současného fungování města.
V minulém volebním období jste
byl náměstkem primátora, mimo
jiné pro oblast správy realit, a staral se o budoucí podobu Horáckého zimního stadionu. Jak nahlížíte
na plány současného vedení města
vybudovat nový stadion na místě
toho stávajícího?
Na Horácký zimní stadion se musíme dívat ze dvou pohledů. Ten první
je chátrající. Druhý pohled je pohled
uživatelů a návštěvníků. Zde je nutné
brát zřetel nejenom na „A“ tým, ale i
na výchovu mládeže.
Za mého působení se ve vedení
města do budovy HZS, po letech
pouhého hašení požárů, začalo
konečně investovat. Stadion dnes
splňuje požadavky extraligy, a investovalo se i do zázemí pro diváky.
Bohužel je dnes již jasné, že se současné vedení města rozhodlo udělat
krok zpátky, a to až někam na úroveň
roku 2006. Snaha zbourat stávající
stadion a na jeho místě zbudovat
nový, je sice z urbanistického hlediska odůvodnitelná, ale z hlediska uživatelů jde o faktickou popravu všech
ledních sportů.
Nikdo z dnešního vedení města
neumí, a snad ani nechce odpovědět
na otázky, kam přesuneme všechny sportovce, a kdo tento přesun

RADEK Popelka, zastupitel města za ANO 2011.
zaplatí. Dopad tohoto nešťastného
rozhodnutí se bude sanovat několik
desítek let.
Váš medailonek v minulém
vydání Novin jihlavské radnice
obsahuje výrok, že se chcete i nadále věnovat správě realit a obecně vzhledu a fungování města. Jak
by vaše spolupráce s městem měla
vypadat v praxi?
I v této oblasti lze navazovat na
kroky, které se povedly realizovat
během uplynulých dvou let. Město
dlouhá léta zanedbávalo investice do
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vlastního majetku, a ten tak logicky
chátrá.
Z mého popudu tak vznikl fond
určený výhradně na údržbu majetku města, jehož výše je vázána na
hodnotu majetku, který město má.
Z laického pohledu jde o takový
„fond oprav“, který má každý bytový
dům a z kterého financuje opravy
a údržbu. Další mojí snahou, která
ale stále ještě čeká na dokončení, je
střediskové hospodaření s majetkem
města. Dnes je situace taková, že
v účetnictví města nelze dohledat
konkrétní příjmy a výdaje spojené se

Vratné kelímky byly v oběhu
na Vánočním jarmarku
Služby města Jihlavy (SMJ) po
dohodě s organizátory jarmarku
z magistrátu města Jihlavy zakoupily
dostatečné množství vratných kelímků s vánočními jihlavskými motivy.
Tyto kelímky poskytneme do všech
stánků s občerstvením v bednách o
rozměrech 60 × 40 × 26 cm, s obsahem 252 ks kelímků 0,3 l. Mohou se
používat na teplé i studené nápoje
v rámci Vánočního jarmarku v Jihlavě.
Kelímky jsou vymyté, opatřené
ryskami 0,1; 0,2 a 0,3 l. Kelímky
budou poskytnuty prodejcům zdarma, na základě podpisu předávacího
protokolu s odpovědnou osobou ve
stánku.
Zálohu za kelímek budou prodejci
vybírat ve výši 50,- Kč. Záloha je
vratná při vrácení kelímku, pokud
zákazník nepožaduje další nápoj.
V případě, že další nápoj požaduje, pak po odevzdání špinavého
kelímku obdrží nový čistý kelímek,
již bez placení zálohy. Kelímky mohou zákazníci vracet na libovolném
stánku, bez ohledu na realizovaný
nákup. SMJ jsou připravené prodejce vybavit dostatečným množstvím
kovových mincí, aby prodejci neměli
problém s vracením záloh.

SLUŽBY města Jihlavy zakoupily
dostatečné množství vratných kelímků
s vánočními jihlavskými motivy.
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Průběžně budeme stahovat špinavé
kelímky a dodávat zapečetěné bedny
čistých kelímků, vždy proti podpisu
odpovědné osoby. Na závěr jarmarku, nebo při odjezdu trhovce dojde
k vyúčtování kelímků a záloh.
Je velmi pravděpodobné, že se do
stánků nevrátí část kelímků; pak
prodejce odevzdá zbylé čisté kelímky, shromážděné použité kelímky a
vybrané zálohy na kelímky. V přípa-

dě deficitu v počtu kelímků či záloh
hradí tento rozdíl prodejce.
Jedná se o zcela standardní proces,
vyzkoušený na mnoha sportovních či
kulturních akcích po celé republice,
v zoologických zahradách, takže se není
třeba bát, že bychom vytvářeli něco
komplikovaného a nevýhodného.
Spolu s kelímky dostanou prodejci
tištěné manuály a další materiály. Budou tam popsané vzory případů, kdy
se záloha za kelímek nevrací. Jedná se
například o jejich poškození, popsání,
nesoulad s grafikou a podobně.
Předpokládáme, že do začátku naskladníme na stánek 2 bedny, což je
v přepočtu 504 kelímků. V průběhu
dne jsme schopni dodat další, podle
potřeby. Pro každý stánek připravíme
minimálně 1.000,- Kč v mincích na
vracení záloh, které jsme schopni trhovcům vyměnit za papírové peníze,
aby je mohli rozměnit návštěvníkům
jarmarku
Příští rok chceme rozšířit sortiment
kelímků s novou grafikou, a následně
je budeme používat v letní sezóně
ve Vodním ráji, i při různých akcích
v amfiteátru letního kina.
P. S. Kelímků není nikdy dost!
Martin Málek,
tiskový mluvčí SMJ

Do oblasti správy městských
realit patří i vodohospodářský
majetek. Nyní jste v opozici, jaký
bude váš postoj k řešení vleklého
sporu o vodohospodářský majetek
se Svazem vodovodů a kanalizací
Jihlavsko (SVAK)? Co říkáte na
současné úspěchy města ve sporu
se SVAKem?
Na mém postoji k vodárenskému majetku se pochopitelně nic nemění. Hnutí ANO vždy podporovalo jeho vydání
a provozování pod křídly města.
To, že se velice rychle blíží den, kdy
Jihlava bude mít svůj majetek pevně
v rukách, je z velké části zásluha
právní kanceláře, která Jihlavu v tomto sporu zastupuje. Že jde o cestu
správnou, potvrzují právě rozhodnutí, která v poslední době přichází.
O to víc mne mrzí snaha některých
členů dnešního vedení města hledat
jiné cesty. V momentě, kdy je cíl na
dohled, si vrcholový manažer nemůže brát čas na rozmyšlenou, nebo
vytvářet vlastní poradní týmy. Doba,
kdy se o vodárenství v Jihlavě rozhodovalo na základě osobních pocitů
a averzí, je snad dávno pryč. Nebo
alespoň byla.
-ah-

Podnikatelé pozor,
termín ohlašování
odpadů se blíží!
Upozorňujeme původce odpadů,
kteří v roce 2018 vyprodukovali
nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů, nebo s více než
100 t ostatních odpadů, na povinnost zaslat v zákonném termínu do
15. 2. 2019 pravdivé a úplné hlášení
o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi elektronicky
v datovém standardu Ministerstva
ŽP prostřednictvím Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
(ISPOP).
Postup ohlašování je k dispozici
na webových stránkách města.
Bližší informace podá:
Mgr. Bára Kolmanová
tel.: 565 593 310
e-mail: bara.kolmanova@jihlava-city.cz.
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