
Grantová politika má nová pravidla
LENKA NOVOTNÁ

Dačice – Zásady poskytování
podpor města různým zájmo-
vým a sportovním organiza-
cím bude jedním z bodů pro-
gramu zítřejšího veřejného
zasedání zastupitelů v Dači-
cích. Jak vysvětluje starosta
Karel Macků, město vypiso-
valo granty i v minulosti, ale
nyní se upravily tak, aby byly
v souladu s novelou zákona o
rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Nově
zpracovanými zásadami pod-
por se již zabývali i radní a ny-
ní jdou ke schválení zastupi-
teli.

Grantová politika
„Občanská sdružení a další
organizace mohou každoroč-
ně žádat o záštitu starosty ne-
bo o peněžní prostředky z roz-
počtu města ve formě pří-
spěvků a grantů.,“ říká sta-
rosta Karel Macků. Pozna-
menává, že záštitu starosty
města bude možné nově po-

skytnout jen jako věcný dar
nebo jako čestnou, tedy osob-
ní účast starosty na akci.

„Žadatelé o příspěvek bu-
dou muset nově v žádosti uvá-
dět, jaké osoby za ně mohou
jednat a s jakými osobami jsou
majetkově propojeni. Bez
těchto údajů nebude možné
peníze poskytnout,“ upozor-
nil na novinky v pravidlech
starosta.

Další výraznou změnou je
povinnost města zveřejňovat
smlouvy o poskytnutí dotace
nad 50 tisíc korun na elektro-
nické úřední desce. Po schvá-
lení těchto změn zastupitel-
stvem,budou nové zásady po-
skytování podpor zveřejněny
na internetových stránkách
města Dačice.

Nové ulice
Zastupitelé zítra mimo jiné
budou schvalovat i nové ná-
zvy tří ulic v lokalitě Za Ško-
lou, kde jsou připravené par-
cely pro výstavbu rodinných
domků. Nově zde vznikne uli-

ce J. K. Rada, Dalbergova a V.
Fuky. Navrhli to již tradičně
občané Dačic v anketě, která
probíhala na webu města Da-
čice. Jak přiblížil starosta, v
této lokalitě se aktuálně bu-
duje technická infrastruktura
pro vznik 34 nových rodin-
ných domů.

„Máme zde v plánu pro-
dloužit ulici Za Školou tak,
aby se stala centrální komu-
nikací vedoucí napříč lokali-
tou, a dále vznik třech nových
ulic, které ponesou po schvá-
lení v zastupitelstvu názvy dle
výsledků ankety. V Dačicích

je již tradicí, že názvy nových
ulic vybírají občané,“ sdělil
starosta.

V anketě bylo možné hlaso-
vat do konce března, za dva
měsíce město získalo 152 plat-
ných hlasů. V současné době
běží příjem žádostí o koupi
stavebních pozemků v této lo-
kalitě. Termín první etapy
končí 30. dubna. Po tomto da-
tu budou jednotlivé prodeje
administrovány a noví vlast-
níci pozemků započnou pro-
jektovou přípravu pro vý-
stavbu jednotlivých rodin-
ných domů.

Na zítřejším jednání zastu-
pitelů, které začíná v 17 hodin
v sále městského kulturního
střediska, se bude mimo jiné
vyhodnocovat i Fond rozvoje
bydlení, prodej dvou měst-
ských bytů, příspěvek z roz-
počtu města v programu rege-
nerace městské památkové
rezervace, ale i odměny za-
stupitelům či sociální fond
města Dačice, který je určený
pro zaměstnance a uvolněné
zastupitele.

Karel
Macků

starosta,
Dačice

„Žadatelé budou
muset nově v žádosti
uvádět, jaké osoby za
ně mohou jednat.“

Na podporu lidé nespoléhají.
Zametají ulice, převádějí děti
Veřejně prospěšné práce jsou na Jindřichohradecku lékem na nezaměstnanost

MILAN SOLDÁN
PETRA JOUZOVÁ

Jindřichohradecko – Jaro
přináší vždy do jindřichohra-
deckého regionu konec
masivní nezaměstnanosti a
ani letošní rok není výjimkou.
Naopak. Počet lidí v evidenci
jindřichohradeckého úřadu
práce poklesl za minulý měsíc
o více než deset procent, což je
nejvíce v celé České republi-
ce. Podle jeho ředitelky Sta-
nislavy Zemanové lze ob-
dobný a nejspíše ještě lepší vý-
sledek očekávat i v dubnu.

Za vším prý stojí, kromě za-
hájení sezonních prací, také
abnormální zájem obcí a ne-
ziskovek o veřejně prospěšné
pracovníky.

„Ten nárůst oproti loňské-
mu roku je markantní, hlavně
v těchto dnech. Do konce břez-
na bylo vytvořeno na veřejně
prospěšné práce nějakých 13
míst, ale od 1. dubna jich už
máme 169. K tomu je však tře-
ba ještě připočíst společenská
účelná pracovní místa, která
vytvářejí hlavně soukromé
firmy. Těch bylo od začátku
roku do konce minulého mě-
síce 101, ale za první dubnové
dny už jich přibylo dalších 96,“
vypočítala Stanislava Zema-
nová.

S úřadem práce v současné
době spolupracuje prakticky
již každá třetí obec na Jindři-
chohradecku a stále jich při-
bývá. Některé využívají ve-
řejně prospěšné práce jen se-
zonně, ale například Jindři-
chův Hradec zaměstnává ta-
kové pracovníky po celý rok.

Jak uvedl ředitel Služeb
města Jindřichův Hradec Ivo
Ježka, rozhodli se zde navíc
jejich počet o čtvrtinu rozší-
řit. Doposud se zde podílelo

hlavně na udržování čistoty v
ulicích patnáct lidí. „Od 1.
dubna jich zaměstnáváme již
dvacet. Jejich práce je pro nás
totiž přínosná a občas se sta-
ne, že během roku někdo od-
padne, takže jsme se rozhodli
jich zaměstnat rovnou o pět
více,“ vysvětlil Ivo Ježek.

Výhody veřejně prospěš-
ných prací si nemůže vyna-
chválit ani starosta Kardašo-
vy Řečice Petr Nekut, kde je
celoročně zaměstnáno sedm
pracovníků.

„Šíře jejich záběru je velmi
široká, rozhodně to není jen
nějakézametání.Podílejísena
všem, co souvisí s chodem ob-
ce. Teď jsme například v na-
šich lesích sázeli stromky, v
zimě je to úklid sněhu, ale pat-
ří tam i různé řemeslné práce
a mimo jiné také ranní převá-
dění školních dětí přes nebez-
pečný přechod,“ vyjmenoval
kardašovořečický starosta
pestrou paletu aktivit.

Každoročně využívají mož-
nosti vytvořit pracovní místo
veřejně prospěšných prací i v
Chlumu u Třeboně. „Každý
rok jsme jako městys zaměst-
návali několik lidí z úřadu
práce. Letos jich máme o něco
víc, protože chystáme trochu

větší úklid,“ říká starosta Pe-
tr Kolezsar. V Chlumu u Tře-
boně tak od začátku dubna
pracují dva muži a tři ženy.
„Už se všichni zapojili. Jde
hlavně o venkovní úklidové

práce a pokud všechno půjde
dobře, budou nám tady pomá-
hat až do konce října. Sice to
pro nás znamená určité orga-
nizační nároky, ale tuto mož-
nost vítáme,“ dodal.

JARNÍÚKLID v JindřichověHradci v těchto dnech vykonávají také pracovníci veřejně prospěšných prací.
O pořádek vNežárecké ulici se včera staral s jinými i IvoMouca. Foto: Deník/Milan Soldán

nezaměstnanost
ke konci března

Jindřichohradecko

Celkem
Míra nezaměstnanosti 5,8 %
Počet nezaměstnaných 3 811

Ženy
Míra nezaměstnanosti 5,8 %
Počet nezaměstnaných 1 877

Muži
Míra nezaměstnanosti 5,8 %
Počet nezaměstnaných 1 934

Ve Včelnici se srazilo
auto s drezínou
Pokračování ze str. 1

Nová Včelnice – Podle slov vý-
konného ředitele JHMD Jiří-
ho Pavla je na přejezdu v No-
vé Včelnici standardní svě-
telné signalizační zařízení.
Avšaksvětelnázávorajeužasi
rok nefunkční a dopravce jed-
ná s dodavatelem zařízení o
reklamaci.

„Optická závora je spíš do-
plňková záležitost ke zvýšení
bezpečnosti. Ještě máme jed-
nu od roku 2013 na přejezdu v
Kamenici nad Lipou, a ta je
funkční,“ zmínil Jiří Pavel.

JHMD má na deseti svých
přejezdech na nejexponova-
nějších a dopravně zatížených
místech světelnou výstražnou
signalizaci.

„Instaluje se tam, kde je sil-
ný silniční provoz a kde to dá-
vá smysl. Do budoucna máme
vytipováno ještě asi třicet pře-
jezdů, které bychom v rámci
připravované modernizace
infrastruktury světelnou sig-
nalizací opatřili,“ zmínil Jiří
Pavel s tím, že vybavení vy-
braných přejezdů „světly“ je
otázkou nejenom peněz, ale i
času. (nov)

VYKOLEJENÍDREZÍNY, zdemolované osobní auto a zraněná posádka.
To byl výsledek včerejší nehody na úzkokolejném železničnímpřejez-
du vNovéVčelnici. Foto: Policie ČR

ČÍSLO DNE

5.

zasedání zastupitelů se odehraje

zítra v Nové Včelnici. Na progra-
mu, který začíná v 19 hodin, mají
mimo jiné změny v odměňování
zastupitelů, dotaci pro dobrovol-
né hasiče nebo přidělení zakázek
na výměnu oken v budově měst-
ského úřadu a opravu chodníku v
parku B. Smetany.

POZNÁMKAMILANA SOLDÁNA

Dvě mouchy

jednou ranou
Když dal roku 1360 císař římský, král český, markrabě morav-
ský a Otec vlasti Karel IV. vystavět na pražské Malé straně
Hladovou zeď, jistě netušil, jak se tento nápad v našich zemích
pěkně ujme. Zabil tenkrát dvě mouchy jednou ranou. Kromě
toho, že na stavbě našlo obživu mnoho nezaměstnaných Pra-
žanů, získala ještě matka měst strategické opevnění, které ji
chránilo proti útokům z jihozápadu. Slavný Lucemburk již v
období vrcholného středověku věděl, že je důležité obyvatel-
stvo nejen nasytit, ale je také nutné strádajícím řemeslníkům,
na něž tehdy dolehla jakási gotická obdoba finanční krize, jíž
jsme byli svědky nedávno i v našem století, vrátit pocit důleži-
tosti. Co je platné nakrmit hladového, pokud ten nemá žádné
naplnění života, než čekat na almužnu s nataženou rukou. Ta-
kový člověk nakonec začne připadat sám sobě zbytečný a se-
beúcta je něco, co se těžko získává zpět. Jsem proto velmi rád,
že náš stát se alespoň v něčem od největšího Čecha přiučil a
veřejně prospěšné práce jsou stoprocentně něco, co zaslouží
palec nahoru. Práci najdou stovky těch, kteří již byli zoufalí ze
své dlouhodobě neutěšené situace a všem ostatním jsou k užit-
ku čisté ulice, uklizené chodníky a vyšperkovaná města. Mys-
lím, že to je přesně ten směr, kterým by měly plynout peníze
vybrané z daní. Škoda jen, že se naši mocní neinspirují Otcem
vlasti častěji, nápadů by se jistě našlo více. milan.soldan@denik.cz

V Novohradské ulici zdarma
zaparkujete až na podzim
Třeboň – Parkoviště v areálu
bývalých technických služeb
v Novohradské ulici v Třebo-
ni si chtěla od června do září
pronajmout soukromá spo-
lečnost, ale radní s tímto pro-
nájmem nesouhlasili.

„Žádost firmy Adria Nep-
tun jsme neschválili. Město v
tomto prostoru chce umístit
mincovní automat a toto par-
koviště bude v turistické se-
zoně provozováno jako zpo-
platněné,“ uvedl místostaros-
ta Třeboně Zdeněk Mráz.

Dále dodal, že zde dojde ta-
ké k úpravě terénu parkovací
plochy.

Řidiči v této lokalitě za par-
kování zaplatí deset korun za
hodinu. „První půlhodina stá-
ní bude zdarma,“ doplnil Zde-
něk Mráz. Po skončení turis-
tické sezony bude parkoviště
převedeno do režimu bezplat-
ného stání a doplní tak něko-
lik dalších parkovacích ploch,
které jsou řidičům, zejména
turistům, v Třeboni k dispo-
zici zdarma. (jop)
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