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 Slovo dotace se v posledních le-
tech stalo jedním z nejpoužívaněj-
ších výrazů už nejen mezi zástupci 
obcí. Není divu, možnost přilepšit 
svému rozpočtu a urychlit a rozšířit 
svoje záměry má zájem každý, ať jde 
o město, podnikatele nebo například 
pořadatele sportovních a kulturních 
akcí. Jak se daří Jihlavě dotace zís-
kávat, ale také jaké budou možnosti 
města podpořit právě zájmovou čin-
nost – na to jsme se zeptali primáto-
ra Jihlavy Jaroslava Vymazala. 

 Od roku 2000 do konce minulého 
roku město získalo z různých zdrojů 
více než 600 milionů korun. K těm 
největším patří v souhrnu téměř sto-
milionová dotace na připojení prů-
myslového parku k dálničnímu při-
vaděči I/38. 

 Usilujeme o úplné dobudování 
napojení, tranzitní doprava od dálni-
ce D1 i z přivaděče I/38 pak už ne-
bude muset projíždět ulicemi města. 
Z dalších velkých dotací připomenu 
48,8 milionu korun na přístavbu ZŠ 
speciální na Březinkách, 67,5 mili-
onu na revitalizaci části parku Malý 
Heulos, 40 milionů na vybudování 
Parku Gustava Mahlera nebo v souč-
tu 31 milionů na zateplení ZŠ Seifer-
tova, Domova pro seniory a DPS. 

 Připomeňme ještě například 35 
milionů na fotbalový stadion na Ji-
ráskově ulici, 15 milionů na rekon-
strukci kina Dukla, 10 milionů na re-
konstrukci bazénu při ZŠ Demlova a 
v souhrnu asi 20 milionů na rozvoj 
cyklostezek. 

 To jsou ty vyšší částky, ale smysl 
má každá koruna, kterou se nám po-
daří pro město získat. Snáz se nám 
tak daří provádět sice menší, ale pro 
běžný život neméně důležité inves-
tice, například odstraňování bariér, 
modernizace škol, nebo nová dětská 
hřiště. Letos to bude pět hřišť, příš-
tí rok bychom rádi z dotace postavili 
dalších pět. 

 Jak je Jihlava úspěšná v tomto, 
ještě neskončeném roce? 

 V součtu je to částka přesahující 
85 milionů korun. Největší částky 
jsou určeny do projektů, které roz-
šiřují nabídku trávení volného ča-
su. Věřím, že hodně uživatelů najde 
areál pro sportování a volný čas u 
Hellerova (Panského) rybníka, na 
jehož vybudování jsme získali přes 
11 milionů korun. Okolní sídliště se 
rozrostlo, takové zařízení zde dosud 
chybělo. 

 Částku skoro devět milionů korun 
se podařilo získat také na park nad 
tunelem, rovněž v sousedství velké-
ho sídliště. Ovšem nejvyšší polož-
kou je dotace na vybudování Centra 
environmentální výchovy v areálu 
jihlavské zoo, částka dotace je skoro 
41 milionů korun. Jsme velmi rádi, 
že dojde také na odbahnění tří ryb-
níků, zvýší se jejich kapacita pro za-
chycení vody při případných povod-
ních, za tímto účelem město získalo 
celkem asi 9 milionů korun.   

 Laikovi se možnosti získávání 
tak velkých částek jeví jako velmi 
pozitivní. Co je ovšem v pozadí 
získání těchto podpor, jaká jsou 
negativa? 

 Dotace paradoxně oddalují řeše-
ní jiných problémů města. Rádi by-
chom třeba opravili některé chod-
níky nebo zateplili všechny školy a 
školky, ale když nejsou vypsány tzv. 
výzvy do těchto oblastí, musíme ony 
problematické věci buď plně hradit 
z rozpočtu města, nebo je odložit, 
počkat, zda bude v patřičné oblasti 
možné čerpat prostředky v dalších 
letech. 

 Logicky upřednostníme věci, které 
by třeba i několik let snesly odklad, 
ale nyní na ně dostaneme peníze. Za 
rok už bychom je dostat nemuseli, a 
byly by zcela na bedrech města.

 Není to trochu „kličkování“ 
před skutečnými potřebami měs-
ta? Město za takových okolností 
možná buduje věci, které nejsou 
tolik potřeba. 

 Uznávám, že to tak může někdy 
působit. Ale jsem si jist, že projek-
ty, které z dotací realizujeme, jsou 
smysluplné a zkvalitňují život ve 
městě. Ještě připomenu, že v někte-
rých oblastech je možné čerpat až 
92,5 procenta uznatelných nákladů. 
Když to velmi  zjednoduším – pro-
jekt za 10 milionů může město stát 
jeden milion 
korun. Z ušet-
řených devíti 
milionů může-
me fi nancovat 
jiné akce. 

 600 milionů 
za osm let je 
vysoké číslo. 
Co obnáší zís-
kání dotací?

 Předně jsou 
to nesmírně 
pracné zále-
žitosti po ad-
m i n i s t r a t i v -
ní stránce. 
Podmínky pro 
získání pro-
středků se u 
některých titu-
lů rychle mění, 
žádosti se neu-
stále musí upra-
vovat, aktuali-

zovat. Lidé, kteří na magistrátu tuto 
administrativu zajišťují musí vývoj 
sledovat, dopracovávat  žádosti. 

 Jaké žádosti má Jihlava ještě po-
dány?

Mezi podanými žádostmi je napří-
klad žádost o cca 34 milionů na bez-
bariérové úpravy zastávek MHD a 
dopravní telematiku - jde o systém, 
který bude na křižovatkách upřed-
nostňovat vozy MHD, na zastávkách 
bude informovat cestující o čase pří-
jezdu jejich spoje atd. 

 Dále žádáme skoro 70 milionů ko-
run na energeticky úsporné projekty, 
tedy zateplení školských a sociálních 
zařízení. V souhrnu žádáme více než 
100 milionů korun. Samozřejmě tím 
nekončíme, další žádosti budeme 
podávat. Musím také zmínit měst-
skou organizaci Dopravní podnik 
města Jihlavy, který je s podporou 
města velmi úspěšný v žádostech o 
„evropské peníze“. 

 Během tohoto a následujících 
dvou let Jihlava získá 23 nových níz-
kopodlažních trolejbusů v hodnotě 
235 milionů. Kromě toho DP pracu-
je na předložení žádosti na nákup 10 
autobusů s plynovým pohonem.

 Nezmínil jste velký vodohospo-
dářský projekt, jehož nositelem je 
SVAK Jihlavsko?

 Máte pravdu. Svak Jihlavsko po-
dal žádost do Fondu soudržnosti 
a byl úspěšný. Město má pro tento 
rok v rozpočtu vyčleněnu částku 55 
milionů a na příští rok počítá, že si 
vezme úvěr 169 milionů na spolu-
fi nancování tohoto projektu, jehož 
hodnota je 592 milionů, z toho do-
tace činní 310 milionů a podíl SVA-
Ku je 68 milionů. 

 Vidíte, že podíl města je značný – 
224 milionů. Tento projekt se však 
potýká s velkými problémy, neboť 
nositeli projektu (SVAK Jihlavsko) 
se do dnešního dne nepodařilo vy-
brat dodavatele stavby, a proto je 
podle názoru  odborníků nereálné 
dodržet termín dokončení stavby -  
31.12.2010. 

 Po tomto termínu jsou všechny 
náklady spojené se stavbou pova-
žovány za neuznatelné,  o ně by se 
zkrátila dotace a zvýšil fi nanční podíl 
města. Listopadové Zastupitelstvo 
města Jihlavy proto bude muset řešit 
velmi obtížný úkol - jak postupovat 
dál v tomto projektu za stávajících 
podmínek.

 Dosud jsme se bavili o tom, jak 
se městu daří peníze získávat. 
Změňme směr toku peněz – radní 
před nedávnem schválili výzvy do 
oblasti kultury, ale zatím bez čás-
tek. Kdy budete vědět, kolik peněz 
mezi pořadatele kulturních akcí 
v Jihlavě rozdělíte? Dá se předpo-
vědět, jak vysoká částka to bude?

 Vzhledem k pokračující krizi a je-
jím negativním dopadům na rozpo-
čet města musíme přijímat úsporná 
opatření a ta se dotknou i oblasti 
kultury. V současné době proběhlo 
druhé čtení rozpočtu, čeká nás pro-
jednání rozpočtu na pracovním 
zastupitelstvu a jeho prosincové 
schválení. Předpokládám, že budou 
zachovány tříleté granty (Meziná-
rodní festival dokumentárních fi lmů, 
festival Hudba tisíců – Mahler Jihla-
va,…) a na podporu ostatních kul-
turních akcí bude vyčleněna částka 
1milion Kč.                                        -lm-

Jihlava už letos „sehnala“ 85 milionů
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