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Vedení města dále pracuje na stavbě efektivnější 
formy řízení města. Již od voleb zasedá, na rozdíl 
od předchozích jedenácti členů rady, pouze devět 
radních, méně je také zástupců primátorky, místo 
obvyklých čtyř má náměstky jen tři. 

Místa částečně nahrazují uvolněný radní a zastu-
pitel, řešení konkrétních problematik dostal do 
své gesce nově i každý radní. Na rozdíl od minu-
lých volebních období, kdy měli konkrétní oblasti 
na starosti pouze náměstci, budou radní nyní pra-
covat nad rámec své obvyklé činnosti.

„Rozhodli jsme se tak proto, abychom posílili řízení ob-
lastí, na které nebyl v minulosti dostatek času anebo neby-
ly brány jako prioritní. Náměstci mají nadále své gesce, ale 
existuje řada situací, kdy je třeba řešit situace napříč obory 
anebo se věnovat velmi podrobně konkrétnímu projektu. 
V radě města sedí lidé, kteří svou odborností zvládnou 
problémové oblasti zaštítit, a proto jejich schopností vyu-
žíváme,“ sdělila primátorka Karolína Koubová.

Místo zkušeností z předchozích let, kdy byly 
konkrétní práce objednávány externě od anonym-
ních firem, bude současné vedení pracovat blízko 
úřadu a navíc levněji.

„Dohoda o pracovní činnosti bude uzavřena pouze 
s dvěma radními, paní Silvií Čermákovou a panem 
Davidem Bekem. Závazek bude mít přesně stanove-
nou náplň práce i rozsah pracovních hodin,“ sdělil 
tajemník magistrátu města Evžen Zámek.

Náplň práce radních
Radní Silvie Čermáková bude podle dohody za-

jišťovat práce z kulturní oblasti, a to napříč odbo-
ry magistrátu města. V její gesci bude například 
vedení kulturní sekce v připravované příspěvkové 
organizaci pro kulturu a cestovní ruch, komunika-
ce s podnikateli ohledně možností a systému pod-
pory kulturních projektů nebo dohled nad kultur-
ním kalendářem i grantovým systémem.

Radní David Beke je pověřen prací projekto-
vého manažera nové multifunkční haly na místě 
stávajícího zimního stadionu, například vedením 
pracovní skupiny projektu a veškerým dohledem, 
koordinací a organizací potřebných činností smě-
řujících k jeho realizaci, včetně přípravy výběro-
vého řízení na dodavatele stavby nebo dohledu 
investora nad průběhem stavby.

„O veškeré provedené práci budeme samozřejmě in-
formovat i veřejnost, nejen pomocí tiskových zpráv. 
Výsledky budou ve městě jasně zřetelné, jelikož se tý-
kají slabých článků Jihlavy, které se mohou s odbor-
ným přístupem pouze zlepšit,“ doplnila primátorka 
města.

Bez nároku na odměnu budou dále pracovat 
v oblasti dopravy radní Jaroslav Vymazal, radní 
Libor Kuchyňa se postará o komunikaci města 
s osadními výbory a práci související s péčí o pří-
městské části. -tz-

Radní se zapojí do práce pro Jihlavu

Odbor životního prostředí v minu-
lém roce zahájil v Novinách jihlavské 
radnice osvětu v oblasti předcházení 
a omezování vzniku odpadu (tzv. 
zero waste). 

V letošním roce navazuje kampaní 
Jihlava bez odpadu!, v jejímž rám-
ci je možné si zakoupit opakovaně 
použitelné pytlíky. Udělejte jeden 
z prvních snadných kroků na cestě 
k Jihlavě bez odpadu a zdravějšímu 
životnímu prostředí. 

V Turistickém informačním cen-

tru si nově můžete zakoupit opa-
kovaně použitelné sáčky na ovoce a 
zeleninu, které jsou ušity ze starých 
záclon. V rámci předcházení vzniku 
odpadu a v souladu s jednou ze zá-
sad zero waste tak záclony nalezly 
znovu své využití, které má opravdu 
smysl. Jeden sáček si můžete zakou-
pit za cenu 30 Kč. 

Jak zatočit s dalšími odpady? Podí-
vejte se na nový web www.jihlava.cz/
bezodpadu a nechte se inspirovat.

 -tz-

Zapomeňte na „igeliťáky“

ZNOVUPOUŽITELNÉ sáčky na ovoce a zeleninu. Má to smysl! Na zákla-
dě odhadované průměrné spotřeby igelitových sáčků na osobu a rok vyprodukují 
občané Jihlavy kolem 10 milionů igelitových sáčků za rok.  Foto: archiv MMJ

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTORŮ A PRODEJ BYTŮ
Statutární město Jihlava, Masa-
rykovo nám. 1, 586 01 Jihlava 

zveřejňuje záměry
pronajmout
nebytový prostor v přízemí  �
domu Komenského 39 v Jih-
lavě, 87 m2, býv. prodejna s vý-
početní technikou, energetická 
náročnost budovy dle PENB: E, 
261 kWh/(m2.rok), minimální 
nájemné po slevě 150.000 Kč za 
rok
nebytový prostor v přízemí  �
domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 
nebytovou jednotku č. 1240/9 
s částí nebytové jednotky č. 
1240/8, 51,30 m2, býv. prodejna 
potravin, drogerie a domácích 
potřeb, minimální nájemné po 
slevě 95.000 Kč za rok

Bližší informace jsou k dispo-
zici na www.jihlava.cz, na tel. 

565 592 631, příp. na Majetko-
vém odboru Magistrátu města 

Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 

Statutární město Jihlava dále 
zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou draž-
by

prodat
bytovou jednotku č. 185/1 v pří- �
zemí domu Třebízského 12 
v Jihlavě, 1+1, 29,30 m2, ener-
getická náročnost dle průkazu 
energetické náročnosti: G, 315 
kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 983.600 Kč
bytovou jednotku č. 1246/6 ve  �
3. NP domu Matky Boží 28 
v Jihlavě, 1+kk, 22,10 m2, mini-
mální kupní cena 621.800 Kč
bytovou jednotku č. 205/3 v pří- �
zemí domu Rokycanova 6 v Jih-
lavě, 2+1, 69,09 m2, energetická 
náročnost dle průkazu energe-
tické náročnosti: F, 149 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 
1.323.600 Kč

pronajmout
nebytové prostory č. 648/5 a  �
648/6 v přízemí domu Zno-
jemská 7 v Jihlavě, 76,40 m2 a 
34,10 m2, býv. prodejna spor-
tovních potřeb a býv. prodejna 
s kosmetickými produkty, mi-
nimální nájemné 145.639 Kč za 
rok
nebytový prostor v přízemí  �
domu Husova 29 v Jihlavě, 
44 m2 + skladová kóje ve dvo-
ře 3,12 m2, býv. prodejna tapet, 
energetická náročnost budovy 
dle PENB: E, 185 kWh/(m2.

rok), minimální nájemné 51.349 
Kč za rok
nebytový prostor č. 1349/11  �
v přízemí domu Komenského 
18 v Jihlavě, 32,10 m2, býv. vi-
notéka, energetická náročnost 
budovy dle PENB: F, 208 kWh/
(m2.rok), minimální nájemné 
62.081 Kč za rok
nebytový prostor v přízemí  �
domu Masarykovo nám. 23 
v Jihlavě, 84 m2, býv. prodejna 
s dětským zbožím, energetická 
náročnost budovy dle PENB: D, 
156 kWh/(m2.rok), minimální 
nájemné po slevě 105.000 Kč za 
rok
nebytový prostor v přízemí  �
domu Masarykovo nám. 9 
v Jihlavě, 39 m2, býv. kadeřnictví, 
energetická náročnost budovy 
dle PENB: D, 62 kWh/(m2.rok), 
minimální nájemné 44.577 Kč 
za rok

Bližší informace včetně podmí-
nek výběrového řízení jsou k dis-

pozici na www.jihlava.cz,  
na tel. 565 592 630 či 
565 592 631, příp. na 

Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vy-
hrazuje právo změnit či doplnit 
tento záměr, příp. od něj odstou-
pit nebo výběrové řízení zrušit. 
Účastníci výběrového řízení ne-
mají nárok na náhradu nákladů 
spojených s účastí ve výběrovém 
řízení ani na úroky ze složené jis-
tiny.

Ve čtvrtek 7. března se v 16 hodin 
uskuteční v Parku Gustava Mahle-
ra v místě bývalé židovské synago-
gy setkání občanů k připomenutí 
největší hromadné vraždy v historii 
naší země, při které bylo popraveno 
3.792 našich židovských spoluobča-
nů. 

K této tragické události došlo v ply-
nových komorách koncentračního tá-
bora Osvětim – Birkenau v noci z 8. 
na 9. 3. 1944. Odsouzení šli na smrt 
za zpěvu židovské hymny Hatikva. 

Pěvecký sbor Foerster pod vede-
ním dirigenta Ing. Pavla Brady se při-
pojí k celorepublikové akci k uctění 
jejich památky. 

Na setkání zazpívá několik židov-
ských písní, včetně izraelské a české 
hymny.  

Přítomné rovněž osloví pan Ladi-
slav Vilímek, bývalý archivář Státní-
ho archivu v Jihlavě, který mimo ji-
ného připomene i osudy jihlavských 
židů. -tz-

Pozvánka na vzpomínkové 
setkání „Pamatuj“


