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  Sociální téma

V měsíci březnu 2018 jsme s ná-
městkem primátora Vratislavem Vý-
borným hovořili o novém dotačním 
programu, který upravuje podporu 
nestátních neziskových organizací 
působících v sociální oblasti. 

Jaká bude podpora těchto orga-
nizací v roce 2018?

Podpora nestátních neziskových 
organizací, působících v sociální ob-
lasti, samozřejmě bude pokračovat 
i v roce 2018 tak, jako v předešlých 
letech. Komise pro neziskovou a so-
ciální oblast již začala, po kontrolách 
vyúčtování finančních dotací z roku 
2017, rozdělovat dotace, které smě-
řují do této oblasti. Celkový objem 
prostředků na rok 2018 byl stanoven 
ve výši 4.200.000 Kč na registrova-
né sociální služby a 800.000 Kč na 
ostatní služby a činnosti organizací.

Jakým způsobem jsou dotace 
rozdělovány?

Od počátku roku 2018 se Komise 
pro neziskovou a sociální oblast se-
šla na 3 plánovaných pracovních jed-
náních. Zde bylo projednáno celkem 
22 žádostí o finanční dotace, které 

jsou předkládány Radě města Jihla-
vy, nebo Zastupitelstvu města Jih-
lavy, dle výše požadavku ke schvále-
ní.  Z celkového objemu finančních 
prostředků, určených na podporu 
nestátních neziskových organizací 
působících v sociální oblasti, bylo 
zatím rozděleno a schváleno Radou 
města Jihlavy 208.200 Kč. 

Zabývá se v současné době KPN-
SO nějakou další problematikou?

Město Jihlava, i přes absenci zá-
kona o sociálním bydlení, na jehož 
potřebu již v roce 2003 upozorňo-
val ombudsman Otakar Motejl, se 
průběžně zabývá otázkou sociální-
ho bydlení v Jihlavě. 

Komise pro neziskovou a sociální 
oblast, která je poradním orgánem 
rady města Jihlavy, se intenzivně vě-
nuje problematice sociálního bydlení. 

Začátkem roku 2018 ze svých řad 
vybrala členy, které nominovala do 
pracovní skupiny pro sociální byd-
lení. Pracovní skupina byla poslé-
ze doplněna o zástupce vybraných 
odborů Magistrátu města Jihlavy, 
Krajské pobočky Úřadu práce a ne-
státních neziskových organizací.

Co bylo důvodem ustanovení 
této pracovní skupiny?

Jak jsem již jednou uváděl, statutár-
ní město Jihlava se snaží čerpat zkuše-
nosti a informace z různých zdrojů a 
zapojovat do řešení problematiky so-
ciálního bydlení i další subjekty. Dal-
ším důvodem jsou dobré zkušenosti 
s prací pracovní skupiny, která se tou-
to problematikou zabývala v letech 
2013 a 2014, kdy pracovala na přípra-
vě koncepce sociálního bydlení.

Nová pracovní skupina tedy na-
vazuje na práci té předchozí?

Pracovní skupina pro sociální byd-
lení zřízená v roce 2018, má samo-
zřejmě k dispozici výstupy vzešlé 
z práce první pracovní skupiny, ale 
měla by se pokusit, vzhledem k sou-
časným trendům a vývoji v oblasti 
koncepce sociálního bydlení, hle-
dat řešení pomocí jiných postupů a 
metod. Práce pracovní skupiny pro 
sociální bydlení probíhá formou 
tematických workshopů. Výstupy 
z jednotlivých setkání budou smě-
řovat k vytvoření výstupního doku-
mentu, který by měl být dán k při-
pomínkování široké veřejnosti.

Co je cílem pracovní skupiny pro 
sociální bydlení?

Prioritním cílem pracovní skupi-
ny pro sociální bydlení je vytvoření 
koncepce rozvoje sociálního bydle-
ní ve městě Jihlavě a tvorba akčního 
plánu. 

Součástí navržené koncepce by měl 
být i způsob a forma zapojení míst-
ních aktérů do problematiky rozvoje 
sociálního bydlení. 

Pracovní skupina by se současně 
měla pokusit vytvořit návod na ře-
šení aktuálních problémů v oblasti 
bydlení nízkopříjmových rodin a ro-
din setkávajících se s určitými barié-
rami na trhu s byty. 

Jednoduše řečeno, najít transpa-
rentní systém přidělování takových 
bytů, aby se zároveň nenarušil trh.

Kdy můžeme očekávat, že se ve-
řejnost bude moci seznámit s vý-
sledky práce pracovní skupiny?

První výstupy z činnosti pracovní 
skupiny pro sociální bydlení by měly 
být k dispozici do konce června 
2018, a proto předpokládám, že ve-
řejnost by se s nimi mohla seznámit 
po letních prázdninách. -tz-

Komise pro neziskovou a sociální oblast

Město čerpá dotace z Pro-
gramu regenerace městské 
památkové rezervace.

Několik domů v centru Jihlavy do-
stane nový kabát. Město letos po-
prvé dosáhlo na dotace z Programu 
regenerace městské památkové re-
zervace Ministerstva kultury a rov-
nou téměř dosáhlo na nejvyšší mož-
nou poskytovanou částku, a to více 
než dva miliony korun.

„Jedná se o opravy fasád a viditel-
ných prvků. Jihlava nám díky těmto 
penězům prokoukne,“ sdělil náměstek 
primátora Radek Popelka.

Komise pro regeneraci městské 
památkové rezervace vybrala deset 
domů, které potřebují obnovit fa-
sádu, vyměnit okna, nebo repaso-
vat vstupní dveře. Oprav se dočkají 
tři domy na Masarykově náměstí, 

tři v Brněnské ulici, dva domy v Pa-
lackého ulici a po jednom domě v 
Husově a Benešově ulici.

„Nejvíce podporovaná akce je na ro-
hovém domu na křižovatce Palackého 
a Benešovy ulice, který je pod lešením 
již druhý rok. Opravuje se postupně, 
jsou tam i krásné malované interiéry, 
jejichž obnova bude v budoucnu násle-
dovat,“ doplnil Radek Popelka.

Polovina z domů není v majetku 
města, jejich vlastníci se na nákla-
dech budou podílet čtyřiceti procen-
ty, polovina nákladů bude uhrazena 
z dotace ministerstva, Město obnovu 
podpoří deseti procenty.

„Celkem je příspěvek Města 463 tisíc. 
Část dotací schválila Rada města, část 
teprve musí projít zastupitelstvem,“ vy-
světlil náměstek Radek Popelka.

 -tz-

Možnosti Města postarat 
se o zanedbané hroby jsou 
omezené.

Na jihlavských hřbitovech jsou k vi-
dění opuštěné hroby v zanedbaném 
stavu. Majitelé sousedních míst, pa-
mátkáři či historici za to v mnoha 
případech kritizují radnici. Většinou 
ale jde o náhrobky a obruby hrobů, 
u nichž v minulosti vypršel nájemní 
vztah, a hroby zůstávají na hřbitově 
bez další péče. Městu ale hroby nepa-
tří, a do cizího majetku ze zákona in-
vestovat nesmí. 

Východisko částečně nabízí ob-
čanský zákoník. Ten stanovuje, že 
opuštěná nemovitá věc připadá 
do vlastnictví státu po deseti letech 
od okamžiku, kdy k ní majitel přestal 
vykonávat vlastnická práva, v tomto 
případě, odkdy majitel přestal pro-
vádět údržbu hrobu. „Nový občanský 
zákoník nabyl  účinnosti v roce 2014, 
první opuštěné hroby by tedy měly při-
padnout do vlastnictví státu až v roce 
2024. Bude záležet na  výkladu záko-
níku. Jsme zvědaví, co se stane, a jak se 
stát v této věci zachová,“ uvedl Ondřej 
Stránský z odboru správy realit.

Jak se bude problematika vyvíjet 
do budoucna, zda stát bude opuštěná 
hrobová místa zachovávat, odklízet, 
nebo tíži přenese na bedra obcí, je za-
tím s otazníkem. Na ústředním hřbi-
tově v Jihlavě je bezmála deset tisíc 
hrobových míst, opuštěno je jich více 
než tisíc.

„Případy, kdy několik desítek let staré 
a neudržované náhrobky hrozí pádem, 
řešíme. Obvykle necháváme chátrající 
náhrobek položit, čímž zabráníme ško-
dám na majetku, nebo dokonce zdraví 
návštěvníků,“ doplnil Vladimír Másíl-
ko z odboru životního prostředí jih-
lavského magistrátu. 

Město nyní zajišťuje správu po-
hřebišť a stará se o veřejná pietní 
místa, pomníky a památníky. Celý 
areál ústředního hřbitova je veden 
v ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek ČR, a vztahuje 
se tedy na něj zákon o státní památ-
kové péči. S památkáři je tedy nutné 
konzultovat a odsouhlasovat veškeré 
opravy a údržbu tohoto areálu. I když 
samotné hrobky nejsou předmětem 
památkové ochrany, lze u některých 
hrobek, vzhledem k jejich hodnot-
nému architektonickému a materiá-
lovému provedení, zájem památkové 
péče o jejich zachování a ochranu lo-
gicky předpokládat. „V současné době 
probíhá na Ministerstvu kultury České 
republiky řízení o prohlášení hrobky 
Dr. Carla Löwa, kterou lze považovat 
za jednu z nejkvalitnějších funerálních 
architektur ústředního hřbitova, za kul-
turní památku,“ řekl Ondřej Stránský.
 -tz-

Co s opuštěnými hroby? Deset domů v centru Jihlavy 
dostane nový kabát

Darované peníze klub získal z dražby   
speciální kolekce hráčských dresů.

Nemocnice Kraje Vysočina letos dostanou finanční dar od 
Dukly Jihlava, každá ve výši 12 tisíc korun. Darované peníze 
klub získal z dražby speciální kolekce alternativních dresů, 
která proběhla na začátku tohoto roku.

„Tato akce již přesahuje rámec mých kompetencí, proto návrh 
musel projít přes valnou hromadu, a jsem rád, že to bez jakých-
koli problémů schválila, takže mi už nic nebrání  podepsat daro-
vací smlouvu,“ sdělil jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

Podle informací klubu peníze půjdou do nemocnice Tře-
bíč, která je použije na nákup nových polohovacích lůžek, 

v Novém Městě na Moravě ji přidají ke sbírce na poříze-
ní operační věže pro urologické oddělení, Pelhřimov získá 
oxymetr pro chirurgickou jednotku intenzivní péče, Havlíč-
kův Brod diagnostickou metodu pro dětské pacienty ambu-
lance klinické psychologie a Nemocnice Jihlava myčku ná-
dobí na hematologii.

„Vedle této podpory jsme se zapojili do akce Ježíškova vnou-
čata, na Vánoce kabina obdarovala dětské oddělení, a poslední 
zápas dlouhodobé části přilákal hodně lidí, a vytvořili jsme tak 
prostředí pro pomoc Barunce s dětskou mozkovou obrnou,“ do-
plnil k charitativním aktivitám klubu Bedřich Ščerban.

 -tz-

Dukla Jihlava darem podpoří 
nemocnice v kraji Vysočina


