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Přihlášeno:
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Město Jihlava má k 31. 10. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 625 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci říjnu 2009

 Odstoupení města Jihlavy od 
projektu „Rekonstrukce stávají-
cích a výstavba nových stok a zajiš-
tění jakosti a množství pitné vody 
v regionu Jihlavsko“ a vystoupení 
ze Svazu vodovodů a kanalizací 
má své důvody.

 Připomeňme, proč Jihlava odstou-
pila od projektu rozsáhlé opravy ka-
nalizace: 

 - projekt „Rekonstrukce“ je ze stra-
ny SVaKu špatně připraven a organi-
zován. Pro uskutečnění tohoto pro-
jektu SVaK (resp. manažer projektu 
- Vodárenská akciová společnost, 
a.s.) za šest let příprav nebyl schopen 
připravit všechny stavbou dotčené 
pozemky, tudíž dosud nejsou vydána 
všechna potřebná stavební povolení. 
Stavební práce musí být dokon-
čeny do konce roku 2009, admi-
nistrativní práce do konce roku 
2010. SVaK ale dosud ani neuza-
vřel výběrové řízení na dodavate-
le stavebních prací, žádná fi rma tak 
dosud nezahájila práci,

 - 31. 12. 2010 je termín, do které-
ho je možné čerpat na projekt dotace 
EU. Za výše popsané situace projekt 
nebude do konce roku 2010 ho-
tov stavebně ani administrativně. 

Prohlášení města k tématu
odstoupení města ze SVaKu 

Pokud projekt není hotov do stano-
veného data (31. 12. 2010), investor 
pozbývá na dotaci nárok, celý pro-
jekt za cca 592 milionů korun by tak 
muselo zaplatit město Jihlava,

 - z toho vyplývá, že ten, kdo od-
mítá dotaci 300 milionů korun z 
EU, není město Jihlava, jak bývá 
prezentováno. Město Jihlava je názo-
ru, že laxním přístupem SVaKu, resp.  
manažera projektu (Vodárenská ak-
ciová společnost, a.s.), je město o ty-
to prostředky de facto připraveno,

 - o ohrožení projektu předsednic-
tvo SVaKu vědělo i v době, kdy ještě 
bylo možné situaci „zachránit“. Do-
kazují to zápisy ze schůze předsed-
nictva č. 5/2009 ze 7. dubna 2009, 
nereálnost dokončení stavby do 
konce roku 2010 uvádí také zápis č. 
6/2009 z 5. května 2009,

 - výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací projektu „Rekon-
strukce“ provází podivné okolnosti, 
které město Jihlava odmítá přehlí-
žet. Nabídka nejlevnějšího účastní-
ka výběrového řízení byla výběro-
vou komisí vyřazena kvůli formální 
chybě. Účastník se odvolal k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚHOS), který potvrdil neoprávně-
nost jeho vyřazení. K výsledku VŘ 
bylo podáno další odvolání, které 
ÚHOS opět vrátil jako neopodstat-
něné,

 - projekt „Rekonstrukce“ byl pod-
hodnocen, proto jej SVaK opro-
ti původnímu rozsahu redukoval s 
tím, že nerealizované stavby budou 
dokončeny do roku 2013 při před-
pokládaném spolufi nancování ze 
státních nebo evropských zdrojů. 
Zdroje fi nancování ale nejsou v této 
době zřejmé, dále existuje riziko, že 
projekt nemusí být při závěrečném 
hodnocení shledán plně funkční - to 

by opět znamenalo riziko, že dotace 
nebude přiznána a Jihlava by mu-
sela celý projekt uhradit ze svých 
prostředků, 

 - redukce projektu byla doklado-
vána posudkem společnosti DUIS, 
s.r.o., ta se následně stala členem 
sdružení fi rem, které zvítězilo ve vý-
běrovém řízení na supervizora stav-
by (dohled, kontrola stavby), a to 
v situaci, kdy byla druhá nabídka z 
výběrového řízení vyřazena. Vítězné 
sdružení se tak stalo jediným ucha-
zečem o zakázku. Namístě je tedy 
možná námitka o střetu zájmů.

 Dodejme, že Svaz vodovodů a ka-
nalizací vydal k ukončení projektu 
„Rekonstrukce“ tiskovou zprávu. S 
jejím zněním nesouhlasili přítomní 
zástupci města Jihlavy (radní Holub, 
zastupitel Dršata), na jejich připo-
mínky však nebyl brán zřetel. K úva-
ze tedy je, zda jde o tiskovou zprávu 
SVaKu, nebo o vyjádření předsedy 
předsednictva, či starosty obce Dob-
ronín pana Jiřího Vlacha. Připomeň-
me, že Jihlava má ve SVaKu 57% po-
díl.

 Z hlavních důvodů vystoupení 
statutárního města Jihlavy ze Sva-
zu vodovodů a kanalizací (k 31. 12. 
2010):

- Vodárenská akciová společnost, 
a.s. (nájemce a provozovatel kana-
lizační sítě) dlouhodobě vybírala 
od obyvatel Jihlavy stočné z několi-
ka desítek kilometrů kanalizace tzv. 
„neznámého majitele“, kterou SVaK 
administrativně a technicky odmítl 
spravovat. V uplynulých letech jsme 
nezaznamenali aktivitu svazku, kte-
rá by vedla k nápravě tohoto stavu. 
Naopak město Jihlava už několik let 
projevuje zájem tento stav změnit.

- výše uvedené komplikace s vel-
kým vodohospodářským projektem. 

 Zastupitelstvo města Jihlavy zruši-
lo Fond rozvoje bydlení, ze kterého 
byly poskytovány půjčky na opravy 
domů. 

 „Žádosti o půjčku z tohoto fondu by-
ly přijímány pouze do konce listopadu, 
tedy od 1. prosince nelze žádost o po-
skytnutí půjčky podat. Žádosti přijaté 
do tohoto data budou předloženy za-
stupitelstvu města ke schválení buď v 
prosinci, nebo počátkem příštího roku,“ 
řekla Hana Hekerlová z odboru roz-
voje města. Čerpání schválených půj-
ček je zrušením fondu nedotčeno. 

 Důvodem zrušení tohoto fondu je 
především snižující se zájem ze stra-
ny občanů o tyto půjčky i přesto, že 
se neustále snižovala administrativní 
náročnost při vyřízení této půjčky, 
rozšířil se okruh oprav, na které bylo 
možné půjčky poskytnout a zvýšily 
se i limity částek, které si bylo mož-
né půjčit. 

Fond rozvoje bydlení na území 
města Jihlavy fungoval od roku 1994. 
Od té doby bylo schváleno poskyt-
nutí půjček z fondu v celkovém obje-
mu necelých 107 mil. Kč.             -lm- 

Půjčky na opravy 
domů končí

  Odbor správy realit jihlavského magistrá-
tu hledá snímky kaple Panny Marie v Jihlavě 
– Heleníně, na kterých je památka zachycena 
nepoškozená. Fotografi e nebo jiné dokumen-
ty poslouží pro přípravu rekonstrukce této 
památky. 

 Kaple je situována v zalesněné stráni nad 
ulicí Hálkova u SPŠ textilní. Současný stav 
památky je především vlivem vandalismu vel-
mi špatný. 

 „Nemáme k dispozici materiály, ze kterých by 
byl patrný vzhled památky před poškozením. 
Jde nám především o stav kamenného sousoší a 
dále o prostor před kaplí - přístupové schodiš-
tě a kamenné sezení. Budeme rádi za zapůjče-
ní jakékoliv dokumentace,“ přiblížil požada-
vek pracovník odboru správy reality Ondřej 
Stránský.

 Pokud můžete hledané materiály zapůjčit, 
prosíme, kontaktujte odbor správy realit na 
telefonním čísle 567 167 300, osobně na ad-
rese Čajkovského 5, nebo mailem na ondrej.
stransky@jihlava-city.cz.                              -lm-

Hledáme fotografi e 
kaple v Heleníně

JIHLAVSKÝ magistrát potřebuje pomoc od ve-
řejnosti – připravuje rekonstrukci kaple Panny 
Marie v Heleníně.                                                          

Foto: archiv NJR

Jaké problémy nejvíce trápí občany 
města Jihlavy? Na tuto otázku hleda-
lo odpověď na 60 občanů města, kte-
ří se 23. listopadu sešli na druhém 
ročníku  Fóra Zdravého města.

K akci se vrátíme v příštím vydání 
NJR.                                                     -lm-


