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Na opravu kanalizace padne 600 milionů
(Pokračování ze str. 22)

Usnesení č. 549/08 - ZM

    Horácký fotoklub Jihlava, Březi-
nova 105, Jihlava 38.000,− Kč − na
honoráře pro účinkující, pronájem
prostor a náklady na materiál na akci
Výstava − Desetiletí Horáckého foto-
klubu Jihlava konanou ve dnech 4.
5. − 1. 6. 2009 v hotelu Gustav Mahler
v Jihlavě
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − Vý-
tvarné umění − subjektu:
    Olga Bednářová Moravcová, Čížov
58, Jihlava 87.700,− Kč − na pronájem
prostor a energie na činnost ateliéru
Barvínek (zájmová činnost dětí od 3
let s individuálním programem), 3 vý-
stavy a 1 vystoupení dětí v hotelu
Gustav Mahler a Divadle Na Kopečku
v Jihlavě v roce 2009
    Horácký fotoklub Jihlava, Březino-
va 105, Jihlava 30.000,− Kč − na pro-
nájem prostor na akci Horácký foto-
klub Jihlava − 10 let novodobé historie
konané v Jihlavě v roce 2009
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 18.000,− Kč − na ho-
noráře pro účinkující, propagaci, ma-
teriál a věcné odměny při realizaci
projektu Prázdniny dětem pořádaném
2. − 6. 2. 2009 a 7. 12. 2009 v DDM
Jihlava
    Vysoká škola polytechnická Jihla-
va, Tolstého 16, Jihlava 49.429,− Kč −
na honoráře pro účinkující, propagaci,
materiál, služby spojů, poplatky a au-
torská práva a jiné náklady (výpůjčné
za DVD) na činnost, výstavy a filmový
klub Kulturního centra při cizojazyč-
né knihovně VŠPJ v roce 2009
    Horácký fotoklub Jihlava, Březino-
va 105, Jihlava 45.000,− Kč − na ho-
noráře pro účinkující a pronájmy pro-
stor při konání akce Workshop
AKT4U − 8. ročník ve dnech 5. − 7. 6.
2009 v Jihlavě
    dále s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tury): JEDNOLETÝ PROJEKT − Měst-
ské slavnosti − subjektu
    AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava
152.000,− Kč − na honoráře pro účin-
kující, propagaci, služby v rámci tech-
nického zajištění a poplatky za au-
torská práva na realizaci projektu Ma-
jáles Jihlava 2009 konaného 28. 4.
2009 v Jihlavě
    Svaz důchodců ČR, o.s., místní or-
ganizace Jihlava, Karolíny Světlé 11 -
5.500,− Kč Jihlava − na honoráře pro
účinkující, propagaci a služby spojů
na projekt Vítání léta jihlavskými se-
niory pořádaný 18. 6. 2009 v prostoru
mezi sociálními domy v ulici Jirásko-
va, K. Světlé, B. Němcové v Jihlavě
    Horácké folklorní sdružení,
Vrchlického 19, Jihlava 6.000,− Kč −
na náklady na dopravu účinkujících
a pronájem prostor na projekt Koncert
vítězů oblastního kola soutěže "Zpě-
váček 2009" konaný 24. 4. 2009 v
DKO Jihlava
    Svaz důchodců ČR, o.s., místní or-
ganizace Jihlava, Karolíny Světlé 11 -
41.000,− Kč Jihlava − na honoráře
pro účinkující, pronájmy prostor, pro-
pagaci, materiál a služby spojů na akci
Mezinárodní den seniorů 2009 kona-
nou 1. 10. 2009 v DKO Jihlava
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − Měst-
ské slavnosti − subjektu

    Horácké folklorní sdružení, Vrchlic-
kého 19, Jihlava 105.500,− Kč − na
stravování účinkujících, pronájmy
prostor, propagaci, materiál a služby
spojů, služby v rámci technického za-
jištění, ostatní náklady (odměny čle-
nům poroty, upomínkové ceny sou-
borům) na Oblastní přehlídku dět-
ských folklorních souborů pořádanou
4. − 5. 4. 2009 v DKO Jihlava
    Karel Paštyka, Štefánikovo nám. 1,
Jihlava 28.500,− Kč − na honoráře pro
účinkující, pronájem prostor, propa-
gaci, materiál a služby v rámci tech-
nického zajištění a ostatní náklady
(zapůjčení kostýmů a oveček) na akci
Živé jesličky konanou 25. 12. 2009
na parkáně Matky Boží v Jihlavě
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 89.000,− Kč − na ho-
noráře pro účinkující, pronájem pro-
stor, propagaci, materiál a služby v
rámci technického zajištění a ostatní
náklady (věcné odměny a zdravotní
dozor) projektu Den dětí 2009 konaný
31. 5. 2009 v prostorách DDM Jihlava
    Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka
1, Jihlava 56.700,− Kč − na náklady
na pronájem prostor na akci 90 let
českého gymnázia v Jihlavě konanou
18. − 20. 9. 2009 v DKO Jihlava
    ParolaArt, s.r.o., Čajkovského 35,
Jihlava 46.000,− Kč − na úhradu ho-
norářů, propagaci, materiál a služby
v rámci technického zajištění projektu
Zdobení vánočních stromečků kona-
ného v prosinci 2009 na Masarykově
náměstí v Jihlavě
    Centrum pro rodinu a sociální péči
Vysočina, Komenského 20, Jihlava
43.200,− Kč − na pronájmy prostor,
propagaci, materiál (včetně odměn
pro soutěžící) a služby v rámci tech-
nického zajištění akce Týden pro ro-
dinu konanou 11. − 17. 5. 2009 v go-
tické síni radnice, kině Dukla, chrámu
Matky Boží v Jihlavě
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 4.500,− Kč − na hono-
ráře pro účinkující a ostatní náklady
(věcné odměny) na projekt Den Země
konaný dne 20. 4. 2009 v DDM Jihlava
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 56.000,− Kč − na ho-
noráře pro účinkující, pronájmy pro-
stor, propagaci, materiál, věcné od-
měny a služby v rámci technického
zajištění akce Slet čarodějnic a čaro-
dějů konané 30. 4. 2009 v Jihlavě
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 17.500,− Kč − na ho-
noráře a dopravu účinkujících, pro-
nájmy prostor, materiál a ostatní ná-
klady (věcné odměny do soutěží) na
akci Právo hrou III. konanou v lednu
až květnu 2009 v DDM Jihlava, ji-
hlavských ZŠ, Gymnáziu Jihlava a
Dělnickém domě v Jihlavě
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 25.000,− Kč − na ho-
noráře pro účinkující, pronájem pro-
stor, propagaci, materiál a ostatní ná-
klady (věcné odměny) na Dětský kar-
neval konaný 11. 1. 2009 v Dělnickém
domě v Jihlavě
    

Usnesení č. 550/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    Poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): NOVÝ PROJEKT subjektu:
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 15.000,− Kč − na pro-
pagaci a materiál související s činností
Studentského parlamentu Jihlava pů-
sobícího při DDM Jihlava v roce 2009

    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 7.000,− Kč − na propa-
gaci a materiál na akce Učíme se spo-
lečenským hrám (4 akce) konané v
roce 2009 v DDM Jihlava
    Horácký fotoklub Jihlava, Březino-
va 105, Jihlava 12.000,− Kč − na ho-
noráře pro účinkující, materiál, ná-
klady na služby v rámci technického
zajištění akce a ostatní náklady (ceny
pro vítěze) na akci Výstava − Desetiletí
Horáckého fotoklubu Jihlava kona-
nou 4. 5. − 1. 6. 2009 v hotelu Gustav
Mahler v Jihlavě
    Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
při Základní škole E. Rošického, Ji-
hlava 50.000,− Kč − na pronájem pro-
stor, propagaci, materiál a náklady na
služby v rámci technického zajištění
akce Oslavy 50 let otevření školy −
školní akademie konané dne 28. 4.
2009 v DKO Jihlava
    

Usnesení č. 551/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): TŘÍLETÝ PROJEKT subjektu:
    Horácký soubor písní a tanců Vy-
sočan, Jana Masaryka 26, Jihlava
(OD) pro rok 2009 - 364.000,− Kč −
na dopravu, ubytování a stravování
účinkujících při realizaci akce Jihlav-
ské folklorní léto v červnu 2009 v Ji-
hlavě, − na pronájem prostor, propa-
gaci, materiál a vybavení pro zajištění
činnosti souboru a jeho dětských slo-
žek v roce 2009 pro rok 2010 -
458.000,− Kč − na dopravu, ubytování
a stravování účinkujících, pronájem
podia při realizaci akce Jihlavské folk-
lorní léto v červnu 2010 v Jihlavě −
na pronájem prostor při realizaci vá-
nočního vystoupení − na pronájem
prostor, propagaci, materiál a vyba-
vení pro zajištění činnosti souboru a
jeho dětských složek (včetně rozšíření
o nový dětský soubor Vysočánek) v
roce 2010 pro rok 2011 - 439.000,−
Kč − na dopravu, ubytování a stravo-
vání účinkujících, pronájem podia při
realizaci akce Jihlavské folklorní léto
v červnu 2011 v Jihlavě − na pronájem
prostor, propagaci, materiál a vyba-
vení pro zajištění činnosti souboru a
jeho dětských složek v roce 2011
    Komorní filharmonie Vysočina,
o.s., Lesní 5, Jihlava pro rok 2009 -
480.000,− Kč − na honoráře a dopravu
účinkujících, na pronájmy a propagaci
4 koncertů Abonentního cyklu pro
město Jihlava (koncerty se zaměře-
ním na rodáky kraje Vysočina) v DKO,
hotelu Gustav Mahler a Domě filhar-
monie v Jihlavě v roce 2009 − na služ-
by spojů a ostatní náklady (náhrady
za zkoušky) související s činností fil-
harmonie v roce 2009 v Jihlavě pro
rok 2010 - 595.000,− Kč − na honoráře
a dopravu účinkujících, na pronájmy
a propagaci 4 koncertů Abonentního
cyklu pro město Jihlava (koncerty za-
měřené na hudební romantismus s
rozšířením nástrojového obsazení or-
chestru) v DKO, hotelu Gustav Mahler
a Domě filharmonie v Jihlavě v roce
2010 − na služby spojů a ostatní ná-
klady (náhrady za zkoušky) souvise-
jící s činností filharmonie v roce 2010
v Jihlavě pro rok 2011 - 690.000,−
Kč − na honoráře a dopravu účinkují-
cích, na pronájmy a propagaci 4 kon-
certů Abonentního cyklu pro město
Jihlava (rozšíření repertoárových ob-
sahů koncertů − filmová hudba,
Straussova hudba a prezentace sou-

časné hudby, hostování špičkových
sólistů a spolupráce s talentovanými
ne zcela známými sólisty) v DKO, ho-
telu Gustav Mahler a Domě filharmo-
nie v Jihlavě v roce 2011 − na služby
spojů a ostatní náklady (náhrady za
zkoušky) související s činností filhar-
monie v roce 2011 v Jihlavě
    

Usnesení č. 552/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení dle Mechanismu pro vytvoře-
ní a použití účelových prostředků z
"Fondu rozvoje bydlení na území
města Jihlavy" v celkové výši
400.000,− Kč žadateli: xxx 400.000,−
Kč
    s ch v a l u j e
    jiný způsob čerpání půjčky z Fondu
rozvoje bydlení dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 553/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu Mechanismu pro vytvoření
a použití účelových prostředků "Fon-
du rozvoje bydlení na území města
Jihlavy" s účinností od 16. 12. 2008
dle přílohy č.j. ORM/1772/2008 a
    s ch v a l u j e
    náležitosti smlouvy o půjčce dle
přílohy č.j. ORM/1773/2008.
    

Usnesení č. 554/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu termínu plnění usnesení č.
301/08−ZM dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 555/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r o z h o d u j e
    na základě § 6 odst. 5 písm. a) a v
souladu s § 46 odst. 3 a § 55 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů
o požadavku na změnu územního plá-
nu, který byl podán žadatelem v ter-
mínu od 10. 9. 2008 do 29. 10. 2008
    s ch v a l u j e
    posouzení požadavku na změnu
funkčního využití území v k.ú. Horní
Kosov, p.č. 742/1, 744/3, 742/2,
743/1 a 736 vše KN ze sídelní zeleně
specifické − náves na území vhodné
pro výstavbu rodinného domu z po-
hledu celkové koncepce města při
tvorbě nového územního plánu.
    

Usnesení č. 556/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku v k. ú. Jihlava dle
v katastru nemovitostí nezapsaného
geometrického plánu č. 4685−20/2008
p. č. 359/2 o výměře 4 m2
xxxxxxxxxxx za cenu celkem 9.000,−
Kč za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami
    − sjednání práva statutárního města
Jihlavy na odstoupení od kupní
smlouvy v případě neuhrazení kupní
ceny ve sjednaném termínu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujících do 30
dnů po úhradě kupní ceny.

(Pokračování na str. 24)


