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V roce 2010 bylo úspěšně dokončeno 7 projektů IPRM
V průběhu roku 2010 bylo úspěšně dokončeno dalších sedm projektů statutárního města Jihlavy zařazených do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).
Tyto projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie v
rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, kdy dotace činí
92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Projekty dokončené v roce 2010
byly zaměřeny na regeneraci veřejných prostranství a výstavbu a rozvoj občanské vybavenosti v oblastech školství, sociálních věcí, sportu a volného času.
V květnu 2010 byla dokončena realizace projektu Areál pro sportovní a volnočasové aktivity u Hellerova rybníka, Jihlava s celkovými způsobilými výdaji 9,737 mil. Kč, z nichž dotace Regionálního operačního programu NUTS
2 Jihovýchod (ROP Jihovýchod) činila 9,007 mil. Kč. V novém areálu umístěném mezi sídlišti Horní Kosov a Dolina se nacházejí místa pro odpočinek,
sportovní hřiště
s umělým povrchem, sportovní
hřiště pro míčové
hry, dětské hřiště
s hracími prvky a
chodník s veřejným osvětlením.
Nedílnou součástí
projektu byla rovněž revitalizace
stávající zeleně a
výsadba nové zeleně.
Od slavnostního otevření v červenci 2010 slouží plně veřejnosti také nový architektonicky a kompozičně jedinečný Park Gustava Mahlera, nacházející se
v historickém centru města. Celkové výdaje na realizaci tohoto projektu, jehož
součástí byla i komplexní regenerace přilehlých veřejných prostranství a infrastruktury v ulici Věžní a části ulice Benešova, činily 41,379 mil. Kč. Dotace z
ROP Jihovýchod byla poskytnuta ve výši 37,08 mil. Kč.

Na konci srpna 2010 byla dokončena nová Mateřská škola, Demlova 34a,
Jihlava tak, aby mohla svému účelu sloužit hned od 1. září 2010. Projekt s celkovými způsobilými výdaji ve výši 17,673 mil. Kč byl financován z ROP Jihovýchod s dotací ve výši 16,219 mil. Kč. Objekt nové mateřské školy má kapacitu 100 dětí a obsahuje 4 třídy, výdejnu stravy, technické a sociální zázemí.
Součástí projektu bylo rovněž vybudování přilehlé zahrady a dětského hřiště.
Realizace projektu trvala od května 2010, tedy pouhé 3 měsíce.

V srpnu 2010 byl dokončen další projekt spadající do oblasti školství a vzdělávání. Realizace projektu Přístavba ZŠ Speciální Březinova 31, Jihlava byla zahájena již v prosinci roku 2008. Celkové výdaje projektu dosáhly 52,358
mil. Kč, z čehož 46,869 mil. Kč představuje dotace z ROP Jihovýchod. V rámci
projektu došlo k rozšíření stávající budovy školy formou přístavby dvoupodlažního objektu a zateplení stávajícího objektu. Současně byly vybaveny interiéry
přístavby, byla provedena instalace stropního zvedacího a transportního systému a bylo vybudováno víceúčelové hřiště a prostor pro umístění trampolíny a
venkovního stolu na
stolní tenis. Projekt zahrnoval také poměrně
rozsáhlé venkovní úpravy v podobě přípojky
kanalizace, vybudování
nových chodníků a veřejného osvětlení v areálu školy.
Celkové náklady projektu Revitalizace části parku Malý Heulos, jehož realizace probíhala od ledna 2009 do září 2010, činily 49,683 mil. Kč. Na projekt byla poskytnuta dotace z ROP Jihovýchod ve výši 44,447 mil. Kč. V rámci
projektu byla provedena revitalizace koryta řeky Jihlávky formou odtrubnění
vybraného úseku řeky s cílem minimalizovat povodňové nebezpečí v této lokalitě. Součástí celkové regenerace řešeného území bylo vybudování oddychové a
relaxační zóny s hřištěm pro děti, zpevněnou plochou pro skatepark a tzv. malou letní scénou s kapacitou cca 100 diváků. Bylo vybudováno oplocení kolem
areálu, veřejné osvětlení, byla provedena revitalizace veřejné zeleně a nezbytné
přeložky a napojení kanalizace, plynovodu a rozvodů NN. Podél řeky Jihlávky
vznikla obslužná komunikace, která je navíc součástí cyklotrasy G01. Přes odtrubněnou řeku Jihlávku byl vybudován nový most, na který navazují komunikace a chodníky.

Projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě byl
realizován od července do října 2010 a jeho celkové způsobilé výdaje činily
9,378 mil. Kč. Dotace z ROP Jihovýchod se předpokládá ve výši 8,674 mil.
Kč. Byla provedena komplexní rekonstrukce dvou stávajících sportovních areálů u základních škol ZŠ Otokara Březiny a ZŠ Demlova a ZŠ Kollárova. Dále
došlo k úpravě
dvou stávajících
školních hřišť
při Mateřské
škole Mozaika
Jihlava (pracoviště Březinova
114 a pracoviště Dvořákova
11).
V rámci projektu Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava
– Lesnov byla provedena rekonstrukce osobních výtahů v pavilonu A a B objektu domova pro seniory a technické zhodnocení budovy rekonstrukcí a zateplením střechy pavilonu B. Dále byly pro potřeby domova pro seniory pořízena speciální přístrojová zařízení a pomůcky. Realizace projektu probíhala
od července do října 2010 a jeho celkové způsobilé výdaje činily 4,476 mil. Kč,
dotace z ROP Jihovýchod by pak měla dosáhnout 4,120 mil. Kč.

