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Rok 2021 bude plný
práce a důležitých
rozhodnutí
Co nás letošek naučil, je,
že bychom měli našlapovat
opravdu opatrně, protože i
vteřina může rozhodnout,
říká primátorka města Jihlava
Karolína Koubová.
 זVeronika Dawidowicz

Paní primátorko, jak byste zhodnotila rok 2020?
Rok 2020 byl opravdu neskutečně nejistou a náročnou výzvou, která nás nekompromisně donutila
vystoupit z vlastní komfortní zóny. A
musím říci, že zvýšené nároky vedly
i ke zvýšeným výkonům, proto bych
letošní rok i přes všechny problémy
hodnotila jako úspěšný, i když vnímám, jak jsme všichni velice unavení.
Co se v uplynulém roce nejvíce
povedlo?
Největším úspěchem je ukončení osmiletého sporu, které městu
vrátilo vodohospodářský majetek i
jeho provozování. Ale podařilo se i
mnoho dalších věcí: Léto s Gustem,
nové dopravní hřiště, hasičská zbrojnice ve Zborné, umístění pamětních
cedulí pro letce RAF a pro politické
vězně padesátých let.
(Pokračování na str. 3)

Nejtvrději se k rozpočtu vyjádřila
ne opozice, ale koaliční zastupitel
Koaliční zastupitel označil
magistrát za hrad, který ani v
době míru neotevírá brány.
 זPavel Bajer

Déle než hodinu diskutovali jihlavští zastupitelé o rozpočtu města, než

ho schválili. Město tak bude v příštím roce hospodařit přibližně s 1,2
miliardy korun.
Rozpočet počítá se 171milionovým schodkem při plánovaných
výdajích ve výši více než 1,3 miliardy korun. A to se nelíbilo především opozici a koaličnímu zastupiteli Miroslavu Tomancovi (Fórum
Jihlava).
Tomanec se tvrdě opřel i do
magistrátu. Podle něho úřad
nekontrolovatelně roste a stává se
neefektivním.
„Náš úřad je hrad, který ani v době
míru neotvírá brány. Nově příchozí

jsou pečlivě přesvědčováni o dokonalosti hradu a ten jsou potom vysíláni
bránit do posledního dechu před vstupem kohokoliv, bez ohledu na jeho cíl
a úmysly,“ opřel se svým citátem do
magistrátu.
Tajemník magistrátu Evžen Zámek na Tomancovu poznámku
nereagoval. Kromě schodku v rozpočtu opoziční ANO poukazovalo
také na údajnou nesystémovost při
jeho tvorbě.
Jeho zástupci upozornili také, že
město čekají v budoucnu výdaje
celkem za několik miliard korun.
(Pokračování na str. 3)

