
Novomìstsko
Z P R A V O D A J   M Ì S T A   N O V É H O   M Ì S T A   N A   M O R A V Ì

È Í S L O  5      R O È N Í K  X .     1 0 .  B Ø E Z N A  2 0 0 0      Z D A R M A

 Zprávy z radnice 

S Veselou sedmou před televizními kamerami
V pátek 17. března v 19,30 hod.

rození a roztancuje novoměstský
kulturní dům Veselá sedma vedená
Janem Sedlaříkem. Nebylo by na
tom nic zvláštního, kdyby tento-
krát nebyla přítomna i Česká televi-
ze a nenatáčela jeden z tradičních
pořadů „Příště u Vás – tentokrát
z Nového Města na Moravě“.

Natáčení podobných pořadů není
levnou záležitostí a část nákladů
musí vždy uhradit sponzoři z pořa-
datelského města. Ti pak mají prá-
vo na část volných vstupenek. Ale
i novoměstští občané, kteří si chtějí
s Veselou sedmou a jejím hostem
pražskou Švitorkou zazpívat a za-
tancovat, si mohou zakoupit zbylé
vstupenky v ceně 100 Kč v Infor-
mačním centru.

Na obrazovce však v polovině
dubna v opakovaných vysíláních
(data upřesníme) uvidíme kromě
Veselé sedmy i pohled do novo-
městských ulic a náměstí. Kterou
z mnoha fotogenických tváří města

si režisér a kameraman vyberou,
můžeme zatím jen tipovat, konkrét-
nější představu si můžeme udělat
o hlavním pořadu v kulturním
domě z rozhovoru s MVDr. Janem
Sedlaříkem:
Předpokládám, že máte s televiz-
ními kamerami takovou zkušenost,
že Vás natáčení z míry nevyvede.
Těšíte se?

Těším se. Ne každé město, které
o natáčení projeví zájem, se do tele-
vize skutečně dostane. Pro Veselou
sedmu je účinkování v ČT velkým
oceněním a pro tento pořad byly
město i kapela vybrány právě díky
několika předchozím úspěšným te-
levizním vystoupením Veselé sed-
my. Zároveň nepopírám, že přípra-
va je velmi náročná. Cením si proto
přístupu starosty města i zastupite-
lů.
Jaký repertoár si pro zhruba dvou-
hodinové natáčení připravujete?
Půjde vesměs o skladby starších
i mladších autorů dechové hudby,

ale jinak to bude tak, jak jsou lidé
u Veselé sedmy zvyklí, hudební vše-
hochu�.
Co byste účastníkům natáčení do-
poručil?

Dobrou náladu i dobré nervy,
protože kdo už televizní natáčení
někdy zažil, ví, že to není nic jed-
noduchého.
Jaké jsou další plány Veselé sed-
my, na co nového se můžeme tě-
šit?

Veselá sedma oslaví letos v říjnu
15 let. Po doprodeji kazet bychom
rádi připravili na podzim nové CD,
snad s názvem To nejlepší od Vese-
lé sedmy. V říjnu bychom měli své
jubileum oslavit natáčením pořadu
Sejdeme se na Vlachovce a pro
N. Město bychom rádi již teï na ja-
ře jako první rozjeli plánované kon-
certy na náměstí. Na podzim pak
plánujeme vystoupení pro důchod-
ce, věřím, že s některým ze zná-
mých pražských umělců jako hos-
tem.                ptala se E. Jašková

Městský rozpočet na rok 2000
Městské zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet roku 2000. Pro

jeho zpracování bylo použito stejné metodiky jako v roce předcházejícím,
to znamená, že na jednotlivá odvětví byl přidělen objem finančních
prostředků určený na neinvestiční – provozní výdaje, který dosahoval
výše skutečného plnění roku 1999. Takto stanovený objem byl pak
upravován – snižován o výdaje vynaložené na mimořádné akce v roce
1999 a naopak zvyšován o schválené cenové úpravy na rok 2000, např.
plynu, páry, vody, poštovních a telekomunikačních služeb. Stejný postup
byl zvolen i u příspěvkových organizací při přípravě jejich hospodář-
ských plánů. Z materiálů připravených pro zastupitele města přetiskujeme
na str. 4 pasáže o příjmech, dotacích, výdajích a financování. Do příštího
čísla připravujeme rozpis údržbových akcí.      red.

Z hlavních bodů z 31. řádného za-
sedání MR, které se konalo 21. 2:
❒ MR rozhodla, že 5. 5. bude jako
připomínka 45. výročí ukončení
2. svět. války a zároveň v souvis-
losti s červnovým 100. výročím na-
rození V. Makovského odhalen
Makovského reliéf „Blíží se konec
mého utrpení“. Město tím uctí pa-
mátku padlých a rozšíří počet Ma-
kovského děl instalovaných na ve-
řejném prostranství. Reliéf bude
odlit do bronzu ze sádrového mo-
delu z majetku Horácké galerie.
První originál vytvořil Makovský
v r. 1945 k uctění obětí fašismu a je
umístěn v Brně. V N. Městě hledají

vhodné místo pro instalaci socha-
řovi synové, prozatím byly mimo
jiné zmíněny budova MÚ a parčík
u budovy Českých lesů na Komen-
ského nám.
❒ O výstavbě holobytů se uvažuje
již delší dobu, zatím není definitiv-
ně rozhodnuto, kde budou stát. Při
výběru může hrát roli mj. i to, zda
je vytipovaný pozemek ve vlast-
nictví města a zda jsou v dosahu
inženýrské sítě.

Dne 25. 2. se zastupitelé sešli na
mimořádném zasedání, aby roz-
hodli o uvolnění 23 mil. Kč získa-
ných z prodeje hlasovacích práv
k akciím do rozpočtu na rok 2000.
O prodeji hlasovacích práv rozhod-
lo MZ 21. 5. 1999, o měsíc později
23. 6. se usneslo, že s využitím zís-
kaných peněz musí souhlasit nej-
méně dvě třetiny celkového počtu
zastupitelů, tj. 16 osob. Při řádném
zasedání MZ v době školních prázd-
nin dne 28. 2. hrozilo, že se zastu-
pitelů nesejde dostatečný počet. Za-
pojení 23 mil. Kč do rozpočtu měs-
ta by bylo ohroženo, tím i celý roz-
počet. Součástí celého návrhu roz-
počtu byla i částka 13 mil. Kč na
ozdravné opatření vůči Novoměst-
ské teplárenské a.s.

Na mimořádném zasedání požá-
dal Mgr. Hloušek, aby vůči této část-
ce bylo i nadále zachováno rozhod-
nutí o souhlasu dvou třetin zastupi-
telů. Po obsáhlé diskuzi zastupitelé
uvolnili původní částku 23 mil. Kč
s tím, že dílčí využití peněz může
být na programu řádného zasedání.
Na řádném zasedání MZ dne 28. 2.
se však zastupitelé k této otázce pří-
liš nevraceli a rozpočet již bez při-
pomínek schválili.
❒ Již po několikáté byl předložen
návrh zásad pro II. etapu privati-
zace bytového fondu. Protože
I. etapa privatizovala jednotlivé byty
a nikoliv celé domy, zbývá v ně-
kterých domech celkem 19 nepri-
vatizovaných bytů. Z hlediska sprá-
vy a údržby budov se jedná o ne-
vhodný stav mísení vlastnictví. Ná-
vrh komise pro privatizaci proto
umožňoval, aby si v určité fázi za-
koupil nabízený byt i se stávajícím
nájemníkem kdokoli. Městská rada
tuto možnost z návrhu vyňala a za-
stupitelé její upravený návrh přija-
li.                  (dokončení na str. 4)

Nabídka podnikání
s pojízdnou prodejnou

Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu a Českomoravská záruční
a rozvojová banka nabízejí pod-
poru malému a střednímu pod-
nikání s pojízdnou prodejnou.
Na sekretariátu MÚ se mohou
zájemci o podnikání s pojízdnou
prodejnou seznámit s podrob-
nostmi o výši úvěru a časovém
a plošném rozsahu podnikání.

Zájem o supermarket trvá

Město chce více akcionářských práv
Dne 2. 3. se sešla valná hromada

Novoměstské teplárenské a.s. No-
voměstští zástupci na ni přišli s na-
bídkou ozdravného programu. Ten
spočíval v odkoupení výměníko-
vých stanic, úhradě rekonstrukce
a zhodnocení kotelny a přehodno-
cení restrukturalizace dluhů a úvě-
rů. Nabídka zároveň znamená na-
výšení základního jmění společnosti

ze strany N. Města. To však bude
předmětem dalších jednání mezi ak-
cionáři.

V současné době vlastní město
30% akcionářských práv a investor
70%. Obě strany mají zájem získat
další procenta, pochopitelně od dru-
hého akcionáře. Jednání proto ne-
byla snadná, podrobněji příště.

dle informací P. Pejchala

Nejen občané si čas od času stě-
žují, že supermarket N. Městu chy-
bí, i podnikatelé se znovu obracejí
na vedení města s návrhy a podně-
ty. V poslední době registruje MÚ
dvě žádosti o využití areálu Kadle-

covy pily k rozsáhlejšímu podnika-
telskému účelu. Návrh využívá ce-
lou plochu areálu mezi ulicemi Křič-
kova, Soškova a Nádražní a ulice
Křičkovu a Soškovu spojuje prů-
jezdnou komunikací.                EJ



Vláček zve

Narozené děti

Sňatky

Jubilanti

ZUŠ

Horácká muzeum

Kulturní dům

Knihkupectví Trojan

Kino

nabízí: František Zezulka: Z deníku praktického lékaře 2. díl
Prstýnek v žaludku, moucha v uchu, komplikované zlomeniny, kom-

plikované porody, cesty za pacienty na lyžích? Že vám to nic neříká? Pak
jste asi nebyli lékařem v poválečném Československu.

Druhý díl veselých i vážných vzpomínek z ordinace doktora Františka
Zezulky vám vysvětlí, jaké to je, když vás pacient poprosí, abyste ho pro
jistotu přivázali, jak to vypadá, když pro změnu onemocní lékař, co dělat
s neposlušnými pacienty. Čtenáři, kteří znají první díl, vědí, že se mohou
opět těšit na vtipné, svěží a moudré vyprávění. Nabízíme i dotisk 1. dílu.

18. 3., 9 h., sál Monseova ul.
Přehlídka dětských divadelních
souborů

3. 3. Marie Havlišová 75 let
Šimkova 423

6. 3. Josefa Judová 80 let
Malá 158

6. 3. Josefa Ondráčková 80 let
Maršovice 20

8. 3. Ladislav Písař 88 let
Zahradní 1429

12. 3. František Moravec 80 let
Pohledec 20

15. 3. Josefa Honzlová 85 let
Luční 1315

16. 3. Jiřina Chroustová 80 let
Křičkova 368

18. 3. Eduard Krejčí 80 let
Olešná 16

19. 3. Jarmila Německá 87 let
Štursova 343

20. 3. Jan Kondýsek 85 let
Německého 627

24. 3. Zdeňka Šinclová 75 let
Křenkova 864

27. 3. Václav Soška 85 let
Masarykova 213

29. 3. Marie Komínková 87 let
Jiříkovice 19

30. 3. Božena Boháčová 89 let
Žïárská 68

Všem jubilantům blahopřejeme!

2. 2. Kateřina Zemánková
6. 2. Jaroslav Černý
8. 2. Lenka Sobotková

14. 2. Štěpán Chodil
15. 2. Adéla Mojžíšová
15. 2. Šimon Mihola
20. 2. Hynek Podařil
29. 2. Dagmar Stará

19. 2.
Marek Jinek Zubří
Soňa Dvořáková Lhota

Martin Bukáček N. Město na Mor.
Dana Kostelecká N. Město na Mor.

26.2.
Marek Vališ Jiříkovice
Lucie Jinková N. Město na Mor.

Jan Klouda Křídla
Jarmila Šimková Bukov

Stanislav Německý Tři Studně
Jaroslava Mrvová Brno

Petr Bukáček Fryšava p.Žák. h.
Alena Slámová Fryšava p.Žák. h.

Karel Němec: Ex-libris II, tvorba
z let 1920-1955 (otevřeno do 1. 4.)
Neznámý Jan Štursa a Vincenc
Makovský (otevřeno do října)

Rodinné sdružení, DPS, Žïárská
68, tel. 618 375-7/ kl. 108. Otevře-
no každý pracovní den 9 - 12 a 15
- 18 hod.

15. 3. od 15 hod. v RS Vláček:
Tvarování se slaným těstem
22. 3. od 15 hod. v RS Vláček:
Malování vajíček
27. 3. v 16,30 hod. v jídelně DPS:
Ekologie všedního dne

10. so v 19,30 h.
Agáta (80´)
FK, premiéra, příst. od 12 let, 30
Kč

11. so v 18 h. a 12. ne v 19,30 h.
Zámek hrůzy (114´)
premiéra, příst. od 12 let, 45 Kč

14. út v 18 h. a 15. st v 18 h.
Hanuman (87´)
premiéra, příst. od 6 let, 45 Kč

18. so v 18 h. a 19. ne v 19,30 h.
Šestý smysl (107´)
premiéra, příst. od 15 let, 47 Kč

2. út v 18 h. a 22. st. v 19,30 h.
Eliška má ráda divočinu (100´)
premiéra, příst. od 12 let, 45 Kč

22. st v 9,30 h
Šiju, šiju pohádku (55´)
pásmo pohádek, 10 Kč

Sobota 11. 3., evang. kostel, 18 h.
Koncert poprockové skupiny
EL TRUMPET: Ostrovy naděje
a porozumění ve světě násilí a neto-
lerance
Středa 15. 3., 9,00 a 10,30 h.
Ferda mravenec – divadelní před-
stavení pro děti MŠ
Pátek 17. 3., 19,30 h.
Česká televize natáčí pořad
Příště u Vás – tentokrát v N. Měs-
tě, účinkuje Veselá sedma
Sobota 18. 3., 20 h.
Společenský večer fotbalu
předprodej vstupenek v IC
připravujeme:
10. 4. Pohádka o vodníku Pačísko-
vi; pro MŠ a ZŠ
19. 4. Zábavný večer s Josefem Ná-
hlovským a Josefem Mladým

Divadelní šestka
Na sobotu 26. 2. připravil žïár-

ský Přístav vodních skautů soutěž-
ní setkání malých skautských di-
vadelních souborů. Šestka v názvu
soutěže doporučovala počet herců,
jejichž věk neměl přesáhnout 11
let. Do žïárského divadla se sjelo
16 skupin Vlčat a Světlušek z celé
republiky. Novoměstská Vlčata v
chlapecké kategorii zvítězila s vy-
stoupením Netopýr. Líbilo se před-
vedení i podtext scénky - nemáme
se chlubit cizím peřím. Světlušky si
připravily parodické vystoupení na
Červenou Karkulku - Červená Be-

Výzva pro pěstitele bonsají
Bonsai klub Žïár nad Sázavou pořádá ve dnech 19. – 21. 5. 2000

výstavu bonsají v rámci žïárských pou�ových oslav. Výstava se uskuteční
v areálu zahradnictví Zahrada Vysočiny. Tímto vyzýváme všechny pěsti-
tele, kteří by měli zájem prezentovat své bonsaje, aby se přihlásili písemně
na adrese: Bukáček František, V Zahrádkách 16, 591 01 Žïár n.S. III nebo
na e-mail: j_havelka@mx.zdas.cz, a to nejpozději do 15. 4. 2000. Se
všemi zájemci se brzy zkontaktujeme k bližšímu upřesnění.   Bonsai klub

☎ 0616/616 807

elektronické zabezpečovací systémy

ozvučovací systémy
zprostředkování TRIANGL leasingu

Vlastimil Svoboda
chovatelské potřeby akvaristika

Palackého nám. 33
(křižovatka u Pasáčka)

nabízí

MRAŽENÉ
KRMNÉ MASO

v širokém sortimentu
za příznivé ceny

otevřeno
po – pá   8 – 12  13 – 17

so  8 – 11
tel. 0616/618 126

Miluše Veinlichová
Žïárská 41,

Nové Město na Moravě
Vás zve do prodejny

METROVÉHO
TEXTILU
Nabízíme velký výběr

šatovek, podšívek, lepení
kostýmových a oblekových tkanin

záclon a závěsů
spodního prádla zn. TIMO,

NATURANA, ANDRIE, TRIOLA

Prodej
sudového piva na objednávku
plnění 5 l soudků na počkání

TEL. 615 105

Diskusní večer
V pořadí druhou besedu s novi-

nářem Martinem Fendrychem uspo-
řádal ve středu 16. února Klub Slu-
níčko – UNIJAZZ. Tentokrát už
vlivem jejího tématu „Občanská
společnost aneb Co může člověk
dělat, když politikům nevěří a jen
nadávat se mu nechce?“ se diskuse
točila spíše kolem osobní odpověd-
nosti jednotlivého občana, která se
týká jeho bezprostředního okolí,
než témat vysoké politiky. Hlavní
otázka rezonující celou besedou
byla: Jak se bránit svévoli státních
úředníků (mezi než byli započítáni
i učitelé), nebo� mezi občany je po-

cit, že jejich protestní činy nemají
„tam nahoře“ odezvu. Na přetřes
přišla mj. i výzva „Impuls 99“, stu-
dentská výzva „Děkujeme, odejdě-
te“ a vznik Unie svobody jako for-
my vyjádření nespokojenosti se sta-
vem vládnutí v ČR. M. Fendrych
zmínil atmosféru nedůvěry mezi lid-
mi navzájem a nedůvěry občanů
k policii, k úřadníkům atd., kterou
podle jeho názoru lze překonat vzá-
jemným dialogem. E. Chmelařová

ruška. Ve své kategorii skončily
čtvrté. Děti přijaly výzvu k drama-
tickému vystoupení již koncem mi-
nulého roku, nacvičovaly výstupy
a připravovaly kulisy s velkou chu-
tí. Líbila se jim i vlastní soutěž,
v porotě objevily známého herce
Pavla Nového, kterého samozřej-
mě vyzpovídaly. Na závěr jim žïár-
ští ochotníci sehráli pohádku
o Honzovi.

Skautská činnost má mnoho tvá-
ří, zejména v zimě. Jsme rádi, že
jsme se vydali i na tento „divadelní
výlet“ za novým poznáním.     Býk



K blížícímu se výročí konce
2. svět. války byl vypracován se-
znam pomníků a desek v N. Městě,
které mají k obětem války vztah:
1. I. ZŠ: plechová pamětní deska se
seznamem obětí okupace, v 80. le-
tech odstraněna a dána do Horác-
kého muzea. V současnosti je ve
vestibulu školy nainstalována des-
ka obětem holocaustu s fotografie-
mi a jmény obyvatel N. Města.
2. Gymnázium V. Makovského:
pamětní deska obětem II. svět. vál-
ky z řad studentů a absolventů gym-
názia (autor ak. soch. M. Kovařík,
r. 1994 u příležitosti 100. výročí
gymnázia)
3. katolický hřbitov:
- pomník na hrobě osvoboditelů
města a okolí
- pískovcový pomník na hrobě ru-
doarmějců s českým textem (pů-
vodně zde umístěn dřevěný jehlan,
dnes v Horáckém muzeu)
- pomník na hrobě Jaroslava Šmar-
dy z Ujčova; padl při přestřelce
s okupanty u lihovaru, člen organi-
zace Předvoj
- pomník na hrobě JUDr. Harryho
Freunda – Jíry; padl na Kuklíku
v přestřelce s německou policií
- pomník – socha partyzána na hro-
bě Hynka Hájka, por. četnictva, čle-
na Svatoňovy skupiny R3 (autor.
ak. soch. A. Košík, v podstavci ze
zabudován čs. válečný kříž)
4. Vratislavovo nám.:
- pamětní deska JUDr. I. Sekaniny
(autor ak. soch. F. Kozák, r. 1960)
- socha Raněný (autor J. Štursa,
instalováno r. 1965 jako památník
obou válek)
5. u silnice k Zubří: kamenný kříž
na památku zastřelení odbojáře
H. Hájka (viz katol. hřbitov), který
padl cestou na schůzku se štábem
oddílu Tyrš
6. Jiříkovice: památník rolníka Jana
Krále a jeho synů Jaroslava, Jana
a Františka; popraveni v dubnu 1945
za ukrývání odbojářů z organizace
Předvoj (instalováno r. 1971)
7. Slavkovice: památník Josefa Pe-
ňáze, Josefy Ondráčkové a Aloise
Klementa; zastřeleni 9. 5. 1945 při
ústupu německé armády
8. Hlinné: pamětní deska na po-
mníku obětem 1. a 2. svět. války se
jmény Jana a Františka Janů; zastře-
leni 5. 5. 1945 v Chotěboři

zpracovala ZCh

Pomníky a pamětní
desky obětem
II. svět. války

II. etapa privatizace bytů neřeší to podstatné
Městské zastupitelstvo schválilo

prodej bytů, o něž jejich nájemníci
neprojevili zájem, pouze kupujícím
nabízejícím výměnu bytu. Městská
rada nedoporučila návrh komise
v úplné podobě, který by umožnil
koupi bytu i ostatním zájemcům -
vlastníkům bytů v témže domě. Prý
nebudeme prodávat lidem střechu
nad hlavou. S tím lze souhlasit jen
částečně.

Zamítnutý návrh měl umožnit
širší poptávku s cílem co nejrych-
lejšího prodeje zbývajících bytů,

protože současný stav přináší téměř
neřešitelné finanční komplikace
městu i novým vlastníkům zpriva-
tizovaných bytů. Problémem totiž
není obecné vlastnictví městských
bytů, ty nadále město má a v bu-
doucnu chce mít. Problémem, stále
neúnosnějším, je dvojí vlastnictví
bytů v jedné nemovitosti. A právě
toto potřebujeme opravdu rychle
vyřešit.

Návrh umožňoval více variant
řešení než pouze prodej bytu, jehož
důsledkem bude přestěhování, a�

už dohodou či nedohodou. Návrh
prodeje bytu se zárukou věcného
břemene doživotního užívání bytu
nájemníkem by podle mého názo-
ru naopak jednoznačně zvýhodnil
nájemníka. Ale opravdu jen dneš-
ního nájemníka, nikoliv už další
osoby, pro nás dnes neznámé a cizí,
které se dle schválených zásad mo-
hou do bytu dále a dále, možná po
mnoho let, přistěhovávat. Pokud by
došlo k dohodě mezi kupujícím,
prodávajícím a nájemníkem, moh-
la by změna vlastníka být pro ná-
jemníka v určitých případech i při-
jatelnější než nutnost se po dlouho-
letém bydlení (často ve stáří) stěho-
vat.

Úkolem zastupitele je hájit zájmy
města a občanů. Jsou situace, kdy je
nutno hledat kompromis, kdy zá-
jmy města a občana nemusí být stej-
né. Najít správné řešení není jedno-
duché. Je otázka, zda nebyl háje-
ním zájmů vnuků a možných bu-
doucích manželů dnešních nájem-
níků zájem města pominut.
Mgr. Otakar Německý, člen MR

a komise pro tvorbu zásad
II. etapy prodeje měst. bytů

Novoměstský kněz a TGM
V Čapkových Hovorech s TGM

prezident vzpomíná, jak v Čejkovi-
cích ministroval u pátera Františka
Satory (podle Frarního věstníku
novoměstského Satorie). Když jako
uchazeč učitelství pomáhal v této
obci rektorovi při výuce a církev-
ních úkonech, zejména pohřbech,
vytýkal mu kaplan špatnou latin-
skou výslovnost. Dával mu pravi-
delné hodiny a poradil mu složit ve
Strážnici zkoušku z primy gymná-

zia. Kovářskému učedníkovi tak
pomohl otevřít cestu ke vzdělání
kněz, který dříve působil v N. Měs-
tě. Tehdy navštěvoval často dům
jircháře Kosteleckého na dnešní
Masarykově ulici a daroval mu fo-
tografii, kterou později získala pří-
buzná Pavla Křičková. Poslala ji
prezidentovi a jeho osobní srdeč-
nou odpověï otiskla roku 1929
v Horáckých besedách.

ZCh

Firma Irena Horváthová
zemní práce
hledá na jarní zakázky v rámci
okresu ZR zájemce o zemní vý-
kopové práce, dlaždiče, zedníky.
ŘP vítán. I. Horváthová, Mendlo-
va 1543, N. Město na Mor.



Rozpočet Nového Města na Moravě na rok 2000
Oblast příjmů je schválena v celkovém objemu 116.601,4 tis. Kč, což
představuje nárůst oproti základnímu rozpočtu roku předchozího zhruba
o 43 mil. Kč. Při zpracování návrhu příjmů se vycházelo ze skutečného
plnění v roce 1999 a současně byly v návrhu zapracovány i změny, které
v hospodářství města nastanou (zřízení nové příspěvkové organizace –
I. ZŠ, přemístění tržnice). Uvedený nárůst příjmů se promítá především do
oblasti daňových příjmů spravovaných FÚ Žïár, konkrétně pak u daně
z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti a daně z příjmů
právnických osob za obce, kde se promítá zdanění výnosů z prodaných
hlasovacích práv akcií JMP a JME. Dále se nárůst promítl u skupiny
nedaňových příjmů, kde je rozpočtována zůstatková hodnota zprivatizo-
vaného bytového fondu města. V této skupině příjmů však současně došlo
ke snížení u příjmů za poskytování služeb u stravného ve školních
jídelnách (přechod do právní subjektivity), které byly částečně kryty
zvýšením příjmů za svoz pevného domovního odpadu. Rovněž u skupiny
příjmů „přijaté dotace“ došlo k nárůstu, a to především u dotace poskytnu-
té na sociální dávky. V rámci souhrnného dotačního vztahu obdrží město
níže uvedené dotace, které jsou účelové a všechny, kromě dotace na
výkon státní správy, podléhají finančnímu vypořádání.
1. dotace na sociální dávky ve výši 13.200 tis. Kč (navýšení oproti roku
1999 o 4.000 tis. Kč). Tato dotace je určena pro občany tělesně a zdra-
votně postižené včetně občanů sociálně potřebných a v průběhu roku
může dojít k jejímu navýšení.
2. dotace na ústav sociální péče 600 tis. Kč (stejná úroveň roku 1999).
Tato dotace je určena pro denní stacionář Centrum Zdislava a výše přís-
pěvku na l místo činí 33,9 tis. Kč při plné naplněnosti.
3. dotace na školství ve výši 2.201,4 tis. Kč (snížení oproti roku 1999
o částku 46,5 tis. Kč). Tato částka je vypočítávána na základě počtu žáků
MŠ a ZŠ a příspěvku na 1 žáka, který pro rok 2000 činí 1221 Kč.
4. dotace na výkon státní správy 4.230 tis. Kč (navýšení oproti loňské-
mu roku o 72 tis. Kč). Tato dotace je určena na částečnou úhradu osobních
a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Výše příspěvku je
odvislá od pevné sazby, počtu obyvatel a rozsahu přenesené působnosti
k výkonu státní správy.
5. dotace na hasičský záchranný sbor ve výši 50 tis. Kč (snížení oproti
roku 1999 o 50 tis. Kč, které však dle vyjádření OkÚ Žïár budou městu
vykryty v průběhu roku formou účelové dotace).
Oblast výdajů je schválena v celkovém objemu 169.764,5 tis. Kč, z toho:
1. neinvestiční – provozní výdaje jsou navrhovány v celkovém objemu
92.809,5 tis. Kč, z této částky je vyčleněno 77.876 tis. Kč pro hospoda-
*ření města a 14.933,5 tis. Kč je určeno pro příspěvkové organizace
městem zřízené. Při zpracování těchto objemů se vycházelo z rozpisu
neinvestičních výdajů jednotlivých správců příslušných odvětví, rozpisu
mzdových prostředků dle mzdového návrhu tajemníka MÚ, z propočtu
sociálního a zdravotního pojištění na navrhovaný objem mzd. prostředků,
z propočtu tvorby sociálního fondu ve výši 3% z navrhovaného objemu
mzdových prostředků, z návrhů hospodářských plánů jednotlivých pří-
spěvkových organizací.
Finanční prostředky vyčleněné pro hospodářství města v objemu 77.876
tis. Kč jsou v porovnání se základním rozpočtem roku 1999 vyšší
o 15.252 tis. Kč. Hlavní příčinou nárůstu rozpočtu provozních výdajů je
zapracování daně z příjmů z výnosů prodaných hlasovacích práv akcií
JMP a JME, a to v objemu 20.300 tis. Kč na odvětví všeobecná pokladní
správa. Na tomto odvětví se rovněž promítá rezerva vyčleněná na činnost
spolků ve výši 1.200 tis. Kč, která byla oproti loňskému roku navýšena
o 200 tis. Kč. Podrobný rozpis tohoto objemu na jednotlivé spolky bude
zpracován na základě obdržených žádostí až po schválení celkového
návrhu rozpočtu na rok 2000 a následně bude předložen MZ ke schválení.
Další mimořádný výdaj se promítá na odvětví školství, nebo� bude při-
stoupeno k rozsáhlé opravě střechy ZŠ v Pohledci v celkovém objemu
1.800 tis. Kč. Rovněž tak schválené cenové úpravy pro rok 2000 měly na
výdajovou část rozpočtu negativní dopad, který se promítá do všech
odvětví a je částečně zmírněn stagnací výdajů na nákup materiálu či
drobného hmotného majetku.
Výraznější pokles provozních výdajů města se promítl na odvětví školství,
kde od ledna 2000 přešla do právní subjektivity I. ZŠ včetně školní jídelny
a družiny. Tento přechod však naopak navýšil objem vyčleněný na
provoz příspěvkových organizací města. Činnost příspěvkových organi-
zací města je do celkového návrhu rozpočtu na rok 2000 zapracována
formou příspěvku na provoz a výše příspěvku byla stanovena v souladu se
schválenou metodikou a na základě předložených a po projednání upra-
vených hospodářských plánů jednotlivých organizací. Poskytnutí pří-

spěvků však bude spojeno se stanovením závazných ukazatelů údržby
a oprav, mzdových prostředků a počtem zaměstnanců.
2. investiční výdaje jsou schváleny v celkovém objemu 76.955 tis. Kč.
(pozn. red. - o nich budeme informovat později)
Financování: Rozpočet na rok 2000 byl sestaven jako schodkový a výše
schodku představuje objem ve výši 53.163,1 tis. Kč. Tento schodek bude
ještě navýšen o dluhovou službu, která představuje celkový objem 3.700
tis. Kč a v porovnání s rokem 1999 je o 50 procent nižší, nebo� město
v minulém roce uhradilo jeden ze svých největších úvěrů. V současné do-
bě město splácí další dva úvěry od peněžních ústavů (Česká spořitelna a.s.
a VOLKSBANK Brno) a dvě finanční výpomoci od svých příspěvkových
organizací (Městská správa budov a Novoměstské sociální služby). K l. l.
2000 dosáhla míra vnější zadluženosti města 6,4% (podíl příjmů a splátek
jistin včetně úroků z úvěrů) a lze hovořit o nízkém zadlužení, nebo� dle
zásad o poskytování úvěrů je nejvyšší možná míra zadluženosti 20%.
Prostřednictvím financování musí tedy město do rozpočtu zapojit finanční
zdroje na dokrytí navrhovaných investičních záměrů a na dluhovou
službu v celkovém objemu 56.863,1 tis. Kč. Na zajištění tohoto objemu
bylo schváleno zapojení těchto zdrojů:
8.500 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení. Tento fond je z části tvořen státní
bezúročnou půjčkou ve výši 3.200 tis. Kč, která byla městu poskytnuta
v roce 1997, a další část finančních prostředků byla získána privatizací
bytového fondu města.
2.250 tis. Kč předplacené nájemné od budoucích nájemníků bytových
jednotek získaných nástavbou na Tyršově ulici.
23.113,1 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje, kde jsou uloženy přebytky
hospodaření města z minulých let.
23.000 tis. Kč zapojení výnosů z prodeje hlasovacích práv akcií JMP,
u nichž byla rozhodnutím valné hromady uvolněna obchodovatelnost.

dle materiálů pro členy městského zastupitelstva,
které připravila vedoucí finančního odboru MÚ Věra Strašilová

(dokončení ze str. 1)
❒ Zastupitelé schválili vstup do
Sdružení obcí Vysočiny, město
v něm budou zastupovat P. Pejchal
a Z. Marková.
❒ Novým velitelem místního sdru-
žení dobrovolných hasičů se od
1. 3. stal Pavel Kotinský. Starosta
poděkoval za pětiletou práci ve ve-
dení SDH Jiřímu Mrkosovi, který
odstoupil ze zdravotních důvodů.
❒ Na financování pořadu ČT
„Příště u vás“ se musí podílet
i N. Město, a to částkou 90 tis. Kč.
Zastupitelé schválili, aby byla fak-
tura jednorázově uhrazena z měst-
ských financí, kam se později s vel-
kou pravděpodobností podstatná
část vrátí od sponzorů.
❒ Podobně jako jiná města, která
prodávala městské byty a dnes oče-
kávají vrácení přeplatku daně,
počítá i N. Město s jejich vrácením.
Postupovat bude v souladu s jinými
městy a obcemi okresu.
❒ RNDr. Wurzel doporučil, aby ve-
dení MÚ mělo na paměti stále sílící
kontakty se zahraničními partnery
a blížící se vstup do EU. V dohled-
né době budou muset úředníci dob-
ře ovládat cizí jazyky.
❒ Starosta města přítomné sezná-
mil s problematikou hotelové uby-
tovny UNO, která má být přebu-
dována na sociální byty. Přestože
ubytovna v majetku města stále

ještě není, je třeba již nyní, v před-
stihu, požádat o státní dotaci na vý-
stavbu bytových jednotek. Rovněž
je třeba vypsat výběrové řízení, aby
byla zachována možnost zahájit stav-
bu ještě v letošním roce.
❒ V Hovorech s občany informo-
val Josef Brůna o své aktivitě vůči
řediteli Úřadu práce a městským
zastupitelstvům ostatních měst okre-
su. Doporučuje, aby při veřejně
prospěšných pracích byli více vy-
užíváni nezaměstnaní. Poukázal, že
např. při jarním úklidu se nabízí
práce pro mnohé nekvalifikované,
kteří často již mnoho let pobírají
příspěvky v nezaměstnanosti a tvr-
dí, že by rádi přijali „jakoukoli prá-
ci“. Praxe by jejich slova buï po-
tvrdila, nebo by mohli být ze se-
znamů vyškrtnuti. Rovněž doporu-
čil přísnější dohled na takto zaměst-
nané, nebo� mnozí výplaty sociál-
ních dávek zneužívají.
Tajemník MÚ informoval, za ja-
kých podmínek jsou veřejně pro-
spěšné práce zadávány v N. Městě.
Na podobné nekvalifikované čin-
nosti však budou využíváni spíše
vykonavatelé alternativních trestů.
Připustil rovněž, že se v obou pří-
padech může jednat o problémové
osoby a dohled nad výkonem je-
jich práce není jednoduchý.

zaznamenala E. Jašková

 Zprávy z radnice 


