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Rada města se distancuje od anonymní a úrážlivé volební kampaně.

z rady města
Vzdělání 21,
aneb digitální věk
Základní škole Leandra Čecha
v Novém Městě na Moravě byl
radou města schválen finanční
příspěvek ve výši 125 tisíc korun
na dokrytí potřeb nového projektu
s názvem VZDĚLÁNÍ 21.
Žáci jedné ze tříd na prvním stupni budou vybaveni notebooky, výuka
bude probíhat s pomocí interaktivních
učebnic a tabulí. Po dobu čtyř let se pak
budou ověřovat a porovnávat možnosti
propojení nových technologií s klasickými metodami výuky. Cílem je zefektivnit výuku na základních a středních
školách. Novoměstská škola je tak zařazena do pilotního projektu, ve kterém
je zapojeno pouze pět škol z celé republiky. Po dobu čtyř školních roků bude
projekt sledovat a průběžně hodnotit
odborný garant, Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy.

Farmářské trhy

Rada města rozhodla o pořádání
Farmářských trhů.
Konat by se měly pravidelně jedenkrát za 14 dní v sobotu v dopoledních
hodinách. Stánky by byly určeny pro
pěstitele ovoce a zeleniny nebo prodejce potravinářských výrobků. Farmářské trhy by byly umístěny do prostor
náměstí bez omezení dopravní obslužnosti. První podobné trhy jsou v plánu
od května příštího roku.

Zvýšení kvality
městského úřadu

Nové Město na Moravě získalo
dotaci na projekt zvyšování kvality
městského úřadu.
Rada už schválila výběrové řízení
na firmu, která by měla po dobu tří let
realizovat většinu aktivit ke zlepšení
chodu úřadu. Především jde o zlepšení
komunikace mezi občanem a úřadem
nebo zjišťování procesních pochodů.
Na základě celého výzkumu se navrhnou nápravná řešení. Na tento dlouhodobý proces získalo město 90% dotaci,
která činí téměř 8 milionů korun.
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Dům jistoty není zařízení
pro narkomany ani bezdomovce
Kdy a proč vznikla myšlenka výstavby Domu jistoty?
Projekt „Domu jistoty“ vznikl před pěti lety. Reagoval na
potřeby novoměstské komunity, ve které se stejně jako v ostatních městech ocitají lidé se zdravotním handicapem, bez práce, nevyhýbají se jim osobní bankroty, jsou týráni a potřebují
rychle a dlouhodobě vyřešit svoji nepříznivou životní situaci.
Odpovědná radnice se nemůže tvářit, že takové spoluobčany
na území města nemá. Jedním z kriterií vyspělosti společnosti
je skutečnost jak takovéto problémy umí řešit. Proto vznikla v Novoměstském sdružení myšlenka na výstavbu „Domu
jistoty“.
Co je tedy obsahem?
Projekt, který má být financován z evropských fondů má
dvě části. Tou první je 12 mini bytových jednotek pro lidi,
kteří potřebují chráněné bydlení nebo se ocitli v nouzi (týrání
partnera, návrat z výkonu trestu, osobní bankrot apod.) Dát
střechu nad hlavu však v těchto těžkých životních situacích
mnohdy nestačí. Tito lidé často potřebují pomoc i v nejzákladnějších sociálních a ekonomických dovednostech. Proto
by mělo v domě jistoty působit „Centrum zaměstanosti.“
Podmínkou pro přidělení bydlení je zapojení se do programu
a práce organizované centrem zaměstnanosti. A to je druhá
část projektu. Do projektu není možné zapojit občany drogově závislé a alkoholiky.

Můžete blíže vysvětlit roli „centra zaměstnanosti“?
Nové Město na Moravě se potýká s nezaměstnaností kolísající mezi 8 a 10 procenty. Někteří lidé fakticky nechtějí pracovat. Ale lidé se zdravotním handicapem, ale i mnozí zdraví
nezaměstnaní by rádi dělali i nekvalifikovanou práci. Nikdo
je však na celý nebo částečný úvazek zaměstnat nechce. Centrum zaměstnanosti si klade za cíl organizovat práci těchto lidí
a nabízet ji jak podnikatelské veřejnosti, soukromému sektoru, tak veřejné správě. Mohou to být nárazové úklidy, čištění veřejných prostranství, úklid sněhu, drobné opravy, praní
a žehlení prádla, jednoduché a nárazové administrativní úkony apod. Obdobné projekty jsou realizovány v mnohých městech a jeden výstižný název takové pracovní akční skupiny,
který byl pro názornost použit je „Rychlá rota.“

Dům jistoty v číslech
Zastavěná plocha 623 m2, celkem 12 bytů v členění
7 bytů 1+KK - o výměře cca 29 m2, 2 byty 2+KK, 2 byty
2+1 a 1 byt 3+1 jako byt domovníka, dílny a prostory pro
nevýrobní služby, terapeutické prostory, předpokládané
investiční náklady 36 mil. Kč
Na otázky odpovídala Marie Scheibová, která je duchovní
matkou projektu.

Hospodaření města
a jeho dluhová služba
Město Nové Město na Moravě musí každoročně hospodařit dle rozpočtu, který schvaluje nejvyšší orgán města, tj. zastupitelstvo města. V posledních letech město střídavě hospodařilo buď dle schváleného rozpočtu přebytkového nebo schodkového.
Finanční prostředky získané z přebytkového hospodaření pak město
ukládalo na samostatný účet vedený
u Komerční banky, kde docházelo a stále dochází k jejich dalšímu zhodnocení.
Tyto finanční prostředky byly a jsou
postupně zapojovány do schodkových
rozpočtů města, čímž je umožněno
každoročně zrealizovat větší počet plánovaných investičních akcí nejen ve
městě samotném, ale i v jeho místních

částech. Tímto svým postupem si město zajistilo dobrý prostor pro investice
z vlastních zdrojů a nebylo tedy nutné
přistoupit k přijetí žádného úvěru ani
půjčky.
V roce 2010 hospodaří město dle
rozpočtu, který byl schválen jako
schodkový a výše schodku dosáhla
objemu 108 276,4 tis. Kč. Ani v tomto
roce město nemuselo přijmout žádný
úvěr či půjčku, neboť celá výše uve-

deného schodku je plně kryta z vlastních finančních prostředků, které město
získalo v předchozích letech prodejem
majetku ve vlastnictví města. I po zapojení finančních prostředků na krytí
uvedeného schodku zůstávají městu
Novému Městu na Moravě volné finanční prostředky v řádech miliónů,
které jsou uloženy u kapitálové společnosti Komerční banky a.s. a částečně
pak i na fondových účtech města.
Město Nové Město na Moravě jako
jedno z mála měst a obcí Žďárského
okresu nemělo v posledních deseti letech žádný úvěr ani půjčku a k dnešnímu dni má město tedy nulovou dluhovou službu.
V Novém Městě na Moravě
dne 6.10.2010
Věra Strašilová,
vedoucí finančního odboru
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ze zastupitelstva města č. 30 - 5. října 2010
Došlo k prvnímu
schválení prodeji bytů
V předchozím zastupitelstvu byl schválen prodej
další části bytového fondu. Mnozí nájemníci zareagovali velmi rychle a téměř obratem požádali o úplatný
převod bytových jednotek v domech ve vlastnictví
města. Schválen byl prodej 27 bytů. Další žádosti
o převod mohou zájemci o koupi podávat do prosincového zastupitelstva.

Prodej volných
bytových jednotek
Město nabízí k odkupu šest volných bytových
jednotek, ve kterých nejsou nájemníci. Pět z nich je
v bytových domech, které jsou aktuálně nabízeny
k prodeji v letošním roce a jedna bytová jednotka
v domě na ulici Tyršova, který byl privatizován už
v 90. letech. Zájemci o koupi bytů se mohou přihlásit
do výběrového řízení „na určení pořadí“. Podmínkou
je složení kauce ve výši pět tisíc korun. Jednotliví zájemci mohou své nabídky v průběhu řízení zvyšovat,
než bude učiněna nejvyšší nabídka. Vyvolávací cena
je minimální kupní cena bytu. Podobné je to s nebytovým prostorem garáže na ulici Křičkova.

Hospodaření města
a příspěvkových organizací
První pololetí roku 2010 je ve znamení vyrovnaných investic. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informativní zprávu o výsledku hospodaření města a příspěvkových organizací. Schodek je plně kryt
z vlastních zdrojů. Město není zatíženo dluhovou službou nebo úvěrem.

Fotbalisté dostanou
další dotaci od města
SFK Vrchovina žádala letos o poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 700 tisíc korun na náklady
spojené s účastí v Moravskoslezských fotbalových
soutěžích. V červnovém zastupitelstvu byla fotbalistům odklepnuta půl milionová dotace s příslibem možného navýšení částky v případě, že se zlepší finanční
situace města. Zastupitelstvo města tak schválilo další
200 tisícovou dotaci na dokrytí potřebných nákladů
s účastí ve vyšší soutěži.
Zvolení členové zastupitelstva města
ve volbách do zastupitelstva města
Nového Města na Moravě
konaných ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2006
Věra Buchtová
Josef Brůna
Jaromír Čejka
Martin Grepl
JUDr. Jana Havlíková
MUDr. Zdeněk Kadlec
Josef Košík
Marcela Krupicová
Ing. František Laštovička
Bc. Jaroslav Lempera
MUDr. Jaroslav Lukášek
Soňa Macháčková

Mgr. Jiří Maděra
Zdeňka Marková
Mgr. Otakar Německý
Mgr. Otto Ondráček
PaedDr. Milan Pavlík
Petr Pejchal
JUDr. Marie Rusová
Luděk Sečanský
Ladislav Sochor
Josef Sokolíček
Martin Švanda

Modřínová...

Fond rozvoje bydlení

Novoměstské zastupitelstvo schválilo názvy nových ulic, které vznikají v lokalitě mezi koupalištěm
a Maršovicemi. Navrhnuté názvy ulic jsou podle
jehličnatých stromů: Modřínová, Smrková, Borová
a Jedlová. Kulturní komise se rozhodovala mezi názvy
vycházejících z lesních plodů nebo keřů.

Nový přístroj pro nemocnici
S financováním nového operačního přístroje pomůže nemocnici město částkou 200 tisíc korun. Operační hysteroskop sloužící k diagnostickým a operačním výkonům v děložní dutině pacientek. Stávající
přístroj, starý 12 let, byl nemocnici vrácen ze servisu
jako neopravitelný. Hysteroskopie je nepostradatelnou součástí každodenních úkonů na gynekologicko
porodnickém oddělení. Finanční dotací města tak
bude zaplacena polovina tohoto nepostradatelného
přístroje.
Současné složení zastupitelstva města
Věra Buchtová
Josef Brůna
Ing. Jaromír Černý
Martin Grepl
JUDr. Jana Havlíková
Mgr. Miroslav Handschuh
MUDr. Zdeněk Kadlec
Ing. Pavel Král
Marcela Krupicová
Bc. Jaroslav Lempera
Mgr. Jiří Maděra

Soňa Macháčková
Stanislav Marek
Zdeňka Marková
Mgr. Otakar Německý
Mgr. Otto Ondráček
PaedDr. Milan Pavlík
Petr Pejchal
Luděk Sečanský
Ladislav Sochor
Michal Šmarda
Martin Švanda

Nepřijali mandát nebo rezignovali
Jaromír Čejka (rezignace ze dne 2.11.2006) – PhDr. Josef Chalupa (rezignace ze dne 2.11.2006) – PhDr. Sylva Tesařová (rezignace
ze dne 2.11.2006) – Drahoslava Krejčí (rezignace ze dne 2.11.2006) = Michal Šmarda
Josef Košík (rezignace ze dne 23.10.2006) = Stanislav Marek
Ing. František Laštovička (rezignace ze dne 11. 8. 2008) - RNDr. Břetislav Wurzel (rezignace ze dne 25.8.2008) = Ing. Jaromír Černý
MUDr. Jaroslav Lukášek (rezignace ze dne 8. 1. 2007) = Ing. Pavel Král
Josef Sokolíček (úmrtí 15.12.2006) = Mgr. Miroslav Handschuh
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Půjčky, které poskytuje město, byly rozšířeny
o další položky. Peníze z Fondu rozvoje bydlení si
obyvatelé mohou půjčit za výhodných podmínek na
opravy svých domů a bytů. Město má k dispozici téměř tři miliony korun. Pravidla pro použití účelových
prostředků byla rozšířena, a to hned o tři položky. Je
jimi dodatečná izolace proti zimní vlhkosti, opravy lodžií a balkónů, opravy a rekonstrukce WC a koupelen.

Nové tratě
Zastupitelstvo schválilo změnu v územním plánu,
která se týká lokality v lyžařském sportovním areálu.
Za podmínek, které vyslovila správa CHKO, teď bude
možné vybudovat nové tratě.

Opraveno bude trestné kolo
v biatlonovém areálu
Zastupitelstvo města schválilo účelovou dotaci
Sportovnímu klubu ve výši 200 tisíc korun na opravu
trestného kola. Důvodem je nutná oprava pro závodní
činnost, zabezpečení plánovaných sportovních akcí
a zajištění bezpečného provozu široké veřejnosti.

Příspěvek na povodně
Na zmírnění následků povodní pomůže Nové Město na Moravě 100 tisíci obci Heřmanice. Tato jedna z
nejpostiženějších obcí má kolem 200 obyvatel, při povodních zde bylo několik domů strženo. Navíc tak malá
obec má velmi malý rozpočet na likvidaci všech škod.

Vyřazení z rejstříku
Krajský soud v Brně rozhodl o vyřazení z obchodního rejstříku společností Novoměstská správa budov
s.r.o. a Lesy a zeleň s.r.o. Nové Město už o vyřazení
usiluje téměř dva roky, kdy byla provedena restrukturalizace jednotlivých společností.
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Anketa: „Co v našem městě změnit, aby se nám lépe žilo?“
Dne 3.5.2010 proběhlo v Kulturním domě veřejné
projednání na téma Desatero problémů města
Nové Město na Moravě aneb „Co v našem městě
změnit, aby se nám lépe žilo?“
Veřejné diskuse, které se zůčastnilo pouhých 26
občanů města, probíhala na témata vzdělávání, kultura, sport, životní prostředí, doprava, veřejná správa,
bydlení, zaměstnanost, sociální oblast...
Na projednání účastníci nadefinovali za každou
diskutovanou oblast celkem dva problémy. Z nich
pak formou hlasování zvolili 10 problémů, které dle
nich jsou ty, které je třeba řešit prioritně. Pořadí, dle
počtu hlasů bylo následující:

mům nadefinovaným dne 3. května 2010. Z nabídky sedmnácti navržených problémů si občané mohli
zvolit max. 10 TOP. Rovněž měli možnost do další
kolonky uvést ty problémy města, které se na veřejném projednání nenavrhly a tudíž v anketním lístku
nebyly uvedeny.
Anketu bylo možné zaslat také emailem nebo
přímo vyplnit na internetových stránkách Zdravého
města Nového Města na Moravě, což využilo velké
množství hlasujících. Celkem se ankety zúčastnilo
329 občanů města. Jejich hlasy a další návrhy byly
zpracovány a dle počtu hlasů vyhodnoceny následovně:

1. Komplexní dopravní řešení (posouzení) lokality Nad nemocnicí (zastávka, parkování…)
2. Chybějící infrastruktura pro regeneraci
3. Dořešit nabídku sociálních služeb - dostavba
DPS, chráněné bydlení...
4. Zajistit alternativní možnosti hlídání dětí předškolního věku 2-5 let
5. Při rozšiřování města respektovat přirozenou
tvárnost krajiny...

1. Komplexně vyřešit lokalitu Nad nemocnicí
(autobusová zastávka, chodník, parkování…)
- 211 hlasů
2. Zvážit přesun autobusového nádraží k nádraží
Českých drah a to z důvodu zatížení životního
prostředí – především ulic Masarykova, Soškova, Nezvalova - 198 hlasů
3. Podpořit zaměstnanost mladých lidí
- 183 hlasů
4. Dořešit nabídku sociálních služeb – dostavba
DPS, chráněné bydlení… - 182 hlasů
5. Rozšířit síť cyklostezek na Novoměstsku
- 177 hlasů
6. Chybějící alternativní multifunkční prostor pro

Pro ověření těchto problémů byl následně
v průběhu června 2010 do domácností Nového města
a to formou Novoměstska doručen anketní lístek, ve
kterém se občané vyjadřovali ke zmiňovaným problé-

7.
8.-9.
8.-9.
10.

trávení volného času – zrekonstruovat kino
(vytvořit klubovny, taneční, baletní a přednáškové sály, zázemí organizacím aj.) - 136 hlasů
Zabezpečit odbornou péči o městskou zeleň –
vzrostlé stromy, uvážlivá výsadba nové zeleně
- 134 hlasů
Dořešit nedostatek parkovacích míst - ulice
Hornická, okolí Kulturního domu, pod budovou VZP - 117 hlasů
Vyřešit nedostatek míst v mateřských školách
nacházejících se přímo ve městě - 117 hlasů
Chybí infrastruktura pro regeneraci (bazén,
sauna, fitness, wellness, whirpool ...) - 97 hlasů

Mezi další problémy města občané
často uváděli následující:
►► Vyřešit dopravně přechod přes koleje českých
drah ve směru Holubka a místní část Maršovice
►► Opravit další nevyhovující chodníky ve městě, v místních částech zajistit zcela chybějící
chodníky
►► Oživit náměstí zahrádkami a novými obchody
(ne vietnamskými)
►► Zajistit pro pěší můstek přes potok u Kazmírova rybníka (u Policie ČR)
►► Zřídit městskou dopravu

Nové Město na Moravě
má zpět Světový pohár Zlaté lyže
Po dvou letech se do města vrací Světový pohár v běhu na lyžích. Technická
komise FIS rozhodla i o termínu, kterým je sobota 11. února 2012.
V definitivní podobě kalendáře běžeckého světového poháru na sezonu
2011/2012 není kromě Nového Města na Moravě žádný jiný český pořadatel. Na
Vysočině se poběží závod mužů na 30 kilometrů klasicky a závod žen na 15 kilometrů. Součástí Světového poháru budou i nedělní sprinty.

Bourání staré ruiny na ulici Malá

Beseda s lídry
Novoměstská kulturní zařízení uspořádala 6.října besedu s kandidáty na starostu města Nového Města na Moravě pro komunální volby 2010. Součástí bylo
představení jednotlivých lídrů, včetně jejich stran, programu a vizí, jak řídit chod
našeho města v dalším volebním období. Prostor na dotazy dostala i veřejnost,
která se na setkání dostavila.
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