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Krátce

Na prosincovém jednání zastupi-
telstva před schválením rozpočtu 
seznámil zastupitele vedoucí eko-
nomického odboru Jan Jaroš s prů-
během schvalování a sestavováním 
rozpočtu, který pro rok 2020 ve výši 
příjmů 1.156 miliardy a výdaje 1.265 
miliardy zastupitelé schválili.

K rozpočtu uvádíme některé infor-
mace z následné diskuze:

� požadavky na rozpočet přesáhly 
plánované příjmy o 871 milionů ko-
run

� nedaňové příjmy (např. z úseko-
vého měření rychlosti) oproti roku 
2019 poklesly na 135 milionů (- 18 
%)  a kapitálové příjmy (prodej bytů, 
domů, pozemků) poklesly o 19 mili-
onů (-45 %), ale díky navýšení da-
ňových příjmů a transferům celkové 
příjmy vzrostly o 3 %

� město navýšilo výdaje o 15 %, z 
toho kapitálové výdaje vzrostly o 31 
milionů a projekty o 57 milionů  

� majetek města přibývá – přede-
vším díky investičním akcím, v sou-
časnosti je ve výši kolem 7 miliard 
korun

� možnosti zvýšení příjmů měs-
ta: úpravy nájmů, podíl na zisku ob-
chodních společností, spolupráce s 
developery, zvýšení počtu obyvatel, 
aktivní zhodnocování vlastního ma-
jetku, místní poplatky, daň z nemo-
vitých věcí.

� rozpočet nedoporučil k přijetí 
finanční výbor (FV) – výhradou byl 

Z rozpočtu: Na magistrátu pracuje 
celkem 485 zaměstnanců

SPOKOJENÁ VEŘEJNOST. Jihlava k Vánocům, dvouměsíční událost složená z adventních, vánočních a novoročních oslav, 
včetně ledové dráhy a zajištění jarmarků, se dle ohlasů veřejnosti vydařila. Vyšla město na sedm milionů korun. Samo klu-
ziště stálo necelých dva a půl milionu korun. Jen v prosinci se na ledovém věnci projelo necelých 22 tisíc bruslařů. Největší 
zájem byl mezi svátky, kdy ledovou plochu využilo sedm tisíc lidí. Lednové bruslení pak přivítaly a využívaly v dopoledních 
hodinách školy a školky. Foto: Lubomír Maštera

Bruslení na náměstí končí

způsob práce na rozpočtu, výdajová 
část rozpočtu, nezpracovaný inves-
tiční plán (11 členů FV - hlasování 5 
pro, 1 proti, 4 se zdrželi) 

� celkem k lednu 2020 tohoto 
roku má úřad 485 zaměstnanců, a to 
včetně pracovníků na mateřské do-
volené, dále uvolněných k výkonu 
veřejné funkce nebo strážníků měst-
ské policie.

� ztráta dopravního podniku do-
sáhla za loňský rok 93 milionů korun 

� příjem silnic 2. a 3. třídy od Kra-
je Vysočina navýší potřebu výdajů 
města o dalších 19 milionů korun 
(týká se až dalších roků)

� schodek města v rozpočtu ve výši 
109 milionů má být hrazen jednak ze 

zůstatku rozpočtu na rok 2019, jed-
nak z dotací a čerpání fondů

� největší investicí roku má být 
výstavba multikulturní arény za asi 
miliardu, město si může půjčit 600 
milionů, zbytek mají pokrýt dosud 
neznámí investoři

� revitalizace náměstí má být dru-
hou nejvyšší investicí (300 milionů), 
město zjišťuje možnost dotací

� zastupitel Miroslav Tomanec 
(Fórum Jihlava) hlasoval jako člen fi-
nančního výboru proti rozpočtu, jako 
městský zastupitel pro rozpočet.

Rozpočet byl schválený o jediný hlas: 
19 hlasů pro, proti 7 hlasů, zdrželo se 
10 a jeden zastupitel nehlasoval. -lm-

Výsledek hlasování o rozpočtu města

  pro: 19  proti: 7  zdrželo se: 10  nehlasovalo: 1

Bezpečnost chodcům
� Nový nasvícený přechod pro chod-
ce u Moravských kováren doplní dva 
nové sloupy veřejného osvětlení. Za-
stupitelé na to uvolnili 350 tisíc. 

Nový název stadionu
� Rada města schválila v prosinci 
změnu názvu Horáckého zimního 
stadionu na CZ LOKO aréna. 

Sbírka na zimák
� Radní schválili konání veřejné 
sbírky na vybudování Horácké mul-
tifunkční arény v Jihlavě včetně pro-
jektových a přeložkových prací.

Zima stavařům přeje
� Stavba obchvatu Malého Berano-
va se díky příznivé zimě nezastavila 
ani v těchto měsících. 

Tři sjezdovky v provozu
� Na Jihlavsku jsou otevřeny tři mís-
ta pro lyžaře – Šacberk, Čeřínek i 
Luka nad Jihlavou.

Voda z Havlíčkova Brodu
� Havlíčkův Brod chce napojit na 
svoji vodárenskou soustavu Štoky a 
Jihlava uvažuje o možnosti propoje-
ní své vodárenské soustavy s Havlíč-
kovým Brodem.

Kompostace stromků
� Služby města zorganizovaly dva 
svozy použitých vánočních stromků, 
které skončily na drtičce na kompost 
v Henčově.

Narodila se ve 33. minutě
� V jihlavské nemocnici se na Nový 
rok jako první dítě Kraje i Jihlavy na-
rodila Veronika (4140 gramů, 52 cm). 
Veronice i rodičům blahopřejeme! 

Ohňostroj ne
� Novoroční ohňostroj byl letos v 
Jihlavě naposledy. Jihlava se tak při-
pojila k řadě obcí, které se rozhodly 
nestresovat zvěř nadměrným hlu-
kem.

Placení mýtného
� Od ledna platí zpoplatnění silnice 
1/38 Jihlava – Havlíčkův Brod – Po-
děbrady pro nákladní vozidla.

Bez dálniční známky
� V tomto roce jsou osvobozena od 
dálniční známky vozidla na alterna-
tivní pohon (např, elektromobily, 
auta na vodíkový pohon).

Bydlí na úkor místních
� Podle slov primátorky Karolíny 
Koubové se odhaduje asi deset tisíc 
lidí bydlících v Jihlavě, kteří mají tr-
valý pobyt nahlášen jinde. Vychází 
se prý z odběrů vody, odpadu atd. 
Město proto zadalo sociálně-antro-
pologický výzkum, výsledky budou 
známy v první polovině roku.

Kontrola Airbnb ubytovatelů
� Větší kontrolu připravuje město 
na poskytovatele ubytování Airbnb. 
I ti podléhají placení poplatku za 
každou ubytovanou osobu. Město ví 
o 83 takových ubytováních.


