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Poměrně významnou částí rozpoč-
tu města Jihlavy je i částka přesahu-
jící 40 miliónů Kč ročně, určená na 
podporu činnosti mnoha organizací 
v oblasti sportu, kultury, sociálních 
věcí, prevence kriminality a projek-
tu Zdravé město. V této částce ne-
jsou zahrnuty příspěvky organiza-
cím v těchto oblastech, které město 
zřizuje. Na politiku města jsme se 
zeptali prvního náměstka primátora 
Rudolfa Chloupka.

Naskýtá se otázka, proč město 
takovouto nezanedbatelnou část-
ku vynakládá?

V sociální oblasti je to obvyk-
le podpora organizací zajišťujících 
služby, které město nepokrývá svými 
organizacemi. 

V oblasti kultury je situace speci-
fi cká tím, že město nezřizuje žádnou 
organizaci, která by v této oblasti pra-
covala. Zajištění možností pro umě-
leckou činnost, ale zejména nabídka 
možností kulturního vyžití však patří 
mezi významné činnosti města. Řadu 
akcí město samo pořádá (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy), podstat-
nější je však podpora různých jiných 
organizací, které se kulturou zabývají, 
a také pořadatelů kulturních akcí.

A konečně v oblasti sportu je to ze-
jména podpora sportovní činnosti 
mládeže a částečná úhrada provozu 
sportovních zařízení. 

Speciální oblastí je pak rozdělování 
podílu města na odvodu z her a loterií.

Přibližte prosím oblast dotace 
pro kulturu.

Největší podpora směřuje k vlajko-
vým lodím jihlavského kulturního 
života, tj. festivalu Gustava Mahle-
ra, festivalu dokumentárního fi lmu, 
koncertní činnosti fi lharmonie Gus-
tava Mahlera a festivalu sborového 
umění. Tyto nejvýznamnější akce 
byly v loňském roce městem podpo-
řeny celkem 4.833 tis. Kč.

Další významnou oblastí podpory 
jsou grantové programy vypisované na 
podporu jednotlivých projektů v prů-
běhu roku a na celoroční činnost. Tyto 
programy zabezpečují jednak činnost 
organizací a spolků, které se samy kul-
turní činností zabývají (pěvecké sbory, 
divadelní soubory, hudební skupiny), 
jednak pomáhají pořadatelům v or-
ganizaci kulturních akcí. Celková vý-
še podpory činila v roce 2013 v obou 
programech 3.309 tis. Kč.

Město loni také podpořilo kino 
Dukla.

Zajímavým projektem byl loni po-
prvé pronájem kina Dukla. Činnost 
tohoto zařízení byla sice dotována 

570 tis. Kč, oproti minulým letem to 
však pro město znamenalo význam-
nou úsporu.

Potěšující jsou většinou kladné ohla-
sy na úroveň a pestrost kulturního ži-
vota našeho města, ať už se týká výše 
jmenovaných akcí, tak pořadů připra-
vených OŠKT. Pozitivní hodnocení 
jsme zaznamenali i od návštěvníků 
města ve srovnání s jinými městy naší 
velikosti.

Celková výše dotací na kulturu činila 
v r. 2013 8.762 tis. Kč.

Jak vypadají dotace pro sport?
Dotace pro sport jsou poskytovány 

jednak přímo vybraným subjektům na 
jejich činnost. Především jsou zamě-
řeny na sportovní vyžití dětí a mláde-
že. Nejvyšší dotace dostává Fotbalový 
klub mládeže Vysočina (5 mil. Kč) a o. 
s. Dukla Jihlava mládež (3.550 tis. Kč) 
a Tenisový klub Spartak Jihlava (500 
tis. Kč). Pro další organizace pak by-
lo rozděleno 800 tis. Kč na podporu 
sportu pro mládež do 19 let.

Podpora HC Dukla Jihlava činila 5 
mil. Kč.

Provoz sportovišť je také v pozor-
nosti města?

R. Chloupek: Dotační politika města 
přesahuje 40 milionů

PRVNÍ náměstek primátora města Rudolf Chloupek kromě svých povinností 
v oblasti kultury a sportu provozuje i další aktivity.  Foto: archiv MMJ

Významným příspěvkem je dota-
ce na provoz sportovišť. Tato zaříze-
ní provozují městské společnosti HC 
Dukla Jihlava (provoz Horáckého zim-
ního stadionu a veřejného sportoviště 
pro lední sporty – příspěvek celkem 
10.250 tis. Kč) a Služby města Jihlavy 
(komplex E. Rošického – příspěvek 
5.460 tis. Kč). 

Tyto dotace umožňují organizované 
sportování v rámci klubů, provoz pla-
vecké školy pro žáky ZŠ a MŠ, ale také 
sportovní vyžití veřejnosti za přijatelné 
ceny. Na provoz fotbalových hřišť pak 
dále město přispívá 1 mil. Kč.

Podpořeny byly i jednorázové spor-
tovní akce (179 tis. Kč).

Celková dotace z rozpočtu města na 
sport, tělovýchovu a volnočasové akti-
vity činila 31.689 tis. Kč.

Zaznamenali jsme nový grant 
Zdravé město.

Zcela novým grantovým progra-
mem byl program Projektu Zdravé 
město a Místní agendy 21. Tématem 
tohoto projektu byl zdravý život-
ní styl, soužití generací a rodina, fi -
nanční gramotnost, ekologie. I přes 
poměrně malou alokaci fi nančních 
prostředků (200 tis. Kč) lze projekt 
hodnotit jako úspěšný. Podané pro-
jekty určitě přispěly k zapojení obča-
nů do smysluplné činnosti.

Diskutovanou oblastí byly pro-
středky z herní a sázkové činnosti?

Velmi významným počinem by-
lo vytvoření pravidel pro rozděle-
ní takto získaných prostředků. Část 
si ponechává město na dotace do 
kultury, sociální oblasti a vlastních 
sportovních zařízení (i když výše 
uvedené dotace jsou v úhrnu vyšší), 
část je rozdělena mezi profesionální 
kluby (v r. 2013 5.198 tis. Kč), další 
částí podporujeme ostatní sportov-
ní organizace (příspěvek na činnost 
7.483 tis. Kč) převážně opět mladé 
sportovce. Podporujeme také provoz 
sportovních zařízení, která nevlastní 
město (příspěvek 2.213 tis. Kč). Cel-
kem bylo rozděleno 16.059 tis. Kč.

Jak jsou dotace poskytovány?
Pro všechny druhy dotací jsou 

zpracována přesná pravidla schvá-
lená zastupitelstvem města (lze se 
s nimi seznámit na webu města nebo 
na příslušném odboru magistrátu). 
Podle těchto pravidel pak jsou vy-
hlašovány výzvy (schvalované radou 
města) pro jednotlivé oblasti a typy 
dotací. Zájemci o dotace žádají na 
formulářích, které jsou dostupné na 
webu města. Žádosti v každé výzvě 
jsou pak posuzovány komisí, která 
pak doporučuje příslušnému orgánu 
města (podle výše dotace rada ne-
bo zastupitelstvo) vybrané projekty. 
Poté je s žadateli podepsána smlou-
va o poskytnutí dotace, která dále 
upřesňuje podmínky čerpání dotace.

Kontrolu čerpání dotací pak prová-
dějí jednak příslušné odbory magis-
trátu a také kontrolní oddělení. Z výše 
uvedeného je zřejmé, že čerpání dotací 
probíhá podle jasných a transparent-
ních pravidel. Z tohoto pohledu je ne-
pochopitelné nedávné hodnoceni o. s. 
Oživení. Zřejmě při tomto hodnocení 
někdo neodvedl příliš kvalitní práci.
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