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Aktuality

Rok 2021 bude plný práce a důležitých...
vstoupím s rozvahou a budu připravená čekat na to, co se bude dít a
podle toho jednat. Myslím si, že další rok také přinese mnoho nového a
neočekávaného.

(Dokončení ze str. 1)
Občané města jistě zaznamenali i
nový přístup ke komunikaci radnice
– noviny, aplikace Hlášení rozhlasu,
videa a aktivita na sociálních sítích.
Přípravy v plném proudu jsou samozřejmě u Horácké multifunkční arény,
ale projektovat se začíná také Modeta a okolí ZOO, náměstí. Začali jsme
připravovat rybníky na koupání, jednotnou koncepci parkování, WC na
náměstí. Mnoho času jsme věnovali
také koncepcím a strategiím.

Jaký podle vás rok 2021 bude?
Od Jihlavanů víme, že je trápí jak
parkování a stav silnic či chodníků,
tak čistota města a péče o zeleň. To
je velkým úkolem pro nás všechny
na příští rok. Zároveň musíme rozjet
novou příspěvkovou organizaci, která má nastartovat turismus a kulturu
ve městě – Bránu Jihlavy.
Čeká nás také převzetí vodohospodářské infrastruktury, zde je naší
prioritou pohodlí pro občany, kterých se to týká, a kteří se musí přihlásit pod nového provozovatele. Ve
zkratce tedy, rok to bude plný práce a důležitých rozhodnutí. Nebude
jednoduchý.

Rok to byl plných různých opatření kvůli pandemii. Co vám osobně nejvíce chybělo v době tzv. lockdownu, kdy bylo „vše“ zavřeno?
Jednoznačně kultura. Člověk
nemůže jít do kina, do divadla, odreagovat se od práce. A pak samozřejmě také přátelé a naše společná
setkání, normálně jít k někomu na
návštěvu třeba s dětmi, to mi chybí
moc.
Jak plánujete oslavit začátek
nového roku?
Doufám, že se tento netradiční rok
do dalšího překlene v klidu a rodinné pohodě. Co nás letošek naučil, je,
že bychom měli našlapovat opravdu opatrně, protože i vteřina může
rozhodnout. Proto do dalšího roku

PRIMÁTORKA Karolína Koubová při slavnostním odhalení Lavičky Václava
Havla před kinem Dukla.
Foto: Petr Klukan

Co byste popřála obyvatelům
Jihlavy v roce 2021?
Vážení a milí Jihlavané, v příštím
roce vám přeji hlavně zdraví a štěstí. Abychom měli konečně všichni
možnost se nadechnout a srovnat.
Ať vám to šlape v práci, ať se konečně navrátí všechny tradiční jistoty.
Hlavně se mějte rádi a hledejte si
každý den radost, to je nejdůležitější.

Přepisy vody v bytových domech
zajistí samosprávy jednotlivých domů
Voda ani po Novém roce nikomu nepřestane téci, i když se nenahlásíte novému
dodavateli.
 זPavel Bajer

Máte v Jihlavě rodinný domek, nebo chatku a
vaším dodavatelem vody byla Vodárenská akciová
společnost (VAS)? Tak si budete muset buď elektronicky, nebo osobně vyřídit změnu dodavatele vody.
Od 5. ledna si bude město provozovat svoji
vodárenskou infrastrukturu samo prostřednictvím nové vodárenské divize Služeb města Jihlavy
(SMJ).
Pokud bydlíte v panelových či bytových
domech, přepis vody zařídí vaše samospráva.

„To je záležitost sdružení vlastníků nebo bytových
družstev. Sami si přepis budou muset zajistit pouze
majitelé rodinných domů a chat na území města nebo
většina firem působících v Jihlavě,“ vysvětlil v rozhovoru pro JL jednatel SMJ Josef Eder.
Lidem, kteří mají v Jihlavě chatku nebo rodinný dům, postačí, když do konce prosince zanesou
na jedno ze zákaznických center SMJ kopie svých
smluv. Ta jsou v Hruškových Dvorech a v sídle
společnosti v Havlíčkově ulici.
„Pokud je nenaleznou, mohou na našich webových
stránkách: vodasmj.cz vyplnit přihlášku, která se stane podkladem pro uzavření nové smlouvy,“ podotkl
jednatel.
Jestliže tak neučiníte, neznamená to, že budete
odpojeni od dodávek vody. „To v žádném přípa-

dě. Není to možné ani ze zákona. Pitná voda poteče,
odpadní vody se budou dál odvádět,“ vyloučil Eder.
Klienty VAS, kteří smlouvy na zákaznické centrum nedoručí, pak osloví během příštího roku
SMJ sami formou dopisu s formulářem. Může
vám to však způsobit problémy se zálohami na
vodné a stočné.
„Pokud lidé z důvodu, že nás nezkontaktují, budou
mít nezaplaceno několik záloh, tak je budou čekat na
konci zúčtování vysoké nedoplatky a to jim může způsobit problémy,“ upřesnil nejvyšší představitel SMJ.
Voda bude od ledna ve městě stát 95,13 korun za
kubík. Avšak dle Edera se její cena po roce změní.
„Až zjistíme ekonomickou stránku tohoto podnikání, tak budeme schopni relevantně spočítat, jaká je
reálná výše vodného a stočného v Jihlavě,“ dodal.

Nejtvrději se k rozpočtu vyjádřila...
(Dokončení ze str. 1)
„Na jedné straně tady plánujeme
schodek 171 milionů, ale zároveň
víme, že do budoucna budeme investovat do multifunkční arény…, budeme
dělat Masarykovo náměstí…, budeme
řešit Centrální dopravní terminál…,“
vyjmenoval některé z nich Jiří Pokorný (ANO).
Podle náměstka jihlavské primátorky Petra Ryšky (ODS) si na rozpočtu
každý najde něco, co se mu nelíbí.
„Podle mého názoru však úplně špatně udělaný není,“ podotkl. Upozornil,
že u velkých investic se ještě bude
postupně jednat, na co město bude
mít, i o možném spolufinancování.
Jihlavská primátorka Karolína

Některé největší výdaje města

 זKancelář tajemníka - 301 milionů korun (mzdy úředníků, zastupitelstva obcí, vol-

by, městská policie aj.)
 זOdbor školství, kultury a tělovýchovy - 186 milionů korun
 זMajetkový odbor města - 107 milionů korun
 זOdbor dopravy - 161 milionů korun (silnice, chodníky, MHD apod.)
Zdroj: město Jihlava

Koubová (Fórum Jihlava) připustila, že rozpočet není vzhledem k podmínkám, které byly, ideální. Podle ní
však není možné nechat město v rozpočtovém provizoriu, které by nepomohlo ničemu.
Rozpočet nakonec s velkými výhradami podpořili zástupci opozičních
KSČM a ČSSD.
„Rozpočet podpořím, protože je lepší,

než kdybychom měli rozpočtové provizorium,“ vysvětlil Rudolf Chloupek
(ČSSD).
V následném hlasování zvedlo
pro rozpočet ruku 23 zastupitelů
z řad koalice, KSČM a ČSSD. Proti se vyslovilo pět zástupců ANO.
Hlasování se zdrželo šest opozičních zastupitelů a koaliční Miroslav
Tomanec.

Krátce

Poplatky za odpad
zůstávají stejné
 Za svoz odpadu budeme platit stejně jako v loňském roce. Rozhodli o
tom na svém prosincovém jednání
jihlavští zastupitelé. Při hlasování
se pro zachování 680korunového
poplatku vyslovilo všech 35 přítomných zastupitelů.

Nový tuleň v zoo

 Po dvou letech mohou návštěvníci
jihlavské zoo obdivovat v expozici tuleňů trojici těchto zvířat. Nový
samec se jmenuje Robbie, narodil se
v Zoo Antverpy a je mu 4,5 roku. V
Zoo Jihlava mu společnost dělají dvě
třináctileté samice Tamina a Lilly.
-vd-, -pab-

