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P. Pospíchal
náměstkem,

R. Chloupek radním

    Jihlavský primátor Jaroslav Vymazal
(ODS) má nového náměstka. Dosavad-
ní náměstek Martin Hyský (ČSSD) se
po krajských volbách stal uvolněným
radním kraje Vysočina a post na radnici
opustil.
    Na jeho místo byl jihlavskými za-
stupiteli zvolen RNDr. Petr Pospíchal,
dosavadní neuvolněný radní. Z celko-
vého počtu 37 zastupitelů bylo přít-
omno 34 osob, hlasovalo 33 osob, nový
náměstek byl zvolen poměrem 22
hlasů pro, 11 proti.
    Volbou nového náměstka primátora
z řad radních se ovšem nevyřešilo do-
plnění rady do celkového počtu jede-
nácti osob. Novým radním se stal Paed-
Dr. Ing. Rudolf Chloupek, zastupitel
za ČSSD. Z celkového počtu 37 zastu-
pitelů bylo přítomno 34 osob, hlasovalo
34 osob, nový radní byl zvolen pomě-
rem 21 hlasů pro, 13 proti. −lm−

Jihlavská radnice nechala opravit
další ulice Úlehlova, Na Stoupách

    Jihlavská radnice převzala dokon-
čenou rozsáhlou opravu ulic Na Stou-
pách a Úlehlova nedaleko centra měs-
ta. Povrchy, osvětlení, kanalizace a
voda − to vše bylo vyřešeno jednou
velkou opravou.
    "Chyběly tu pevné povrchy a deš�o-
vá kanalizace, každý déš� znamenal
pro obyvatele nepříjemnosti s chůzí a
jízdou blátem, vodou nejen ve sklep-
ních prostorech domů a podobně. Pro-
vedená práce vypadá dobře, věřím,
že zde budou obyvatelé spokojení. By-
ly to poslední ulice v centru bez pev-
ného povrchu," uvedl k provedené
akci primátor Jaroslav Vymazal.
    Radnice problémy ulic vyřešila jed-
nou rozsáhlou opravou. Staré nebo
úplně chybějící povrchy jsou nahra-
zeny novou žulovou dlažbou nebo
minerálním betonem. Prováděla se i
kompletní rekonstrukce starého vo-
dovodu z padesátých let, součástí do-
dávky je také 80 metrů nové deš�ové
kanalizace. Na ulici Na Stoupách je
deset nových sloupů veřejného osvět-
lení.
    Položením minerálního betonu, vy-
tvořením odvodňovacích kanálů (žla-
bů) a nových vsakovacích košů se
řeší problém ve spodní části ulice Na
Stoupách. "Voda při větších srážkách
splachovala ze svahu hlínu, štěrk či
větve, spláchnuté materiály někdy
končily až v nedalekém sportovním
areálu. Pevný povrch, kanály a vsa-
kovací koše by měly tento problém
vyřešit nebo významně omezit," po-
psal nová opatření pracovník odboru
rozvoje města Libor Kouba, který na
investici za úřad dohlížel.
    Zajímavostí jsou bezpečnostní a zá-
roveň okrasné kameny u jednoho z
domů, který stojí přímo proti příkré-

mu svahu ulice Na Stoupách − před
několika lety do domu vjel nákladní
automobil, kamenné prvky dům před
další podobnou nehodou ochrání. Po-
dobné kameny jsou také kolem stro-
mu na "náměstíčku" na Úlehlově uli-
ci. "Počátkem příštího roku bychom
chtěli v tomto prostoru umístit lavičky,
je to příjemné místo vhodné pro od-
počinek, zastavení se," plánuje do-
plnění primátor Vymazal.

    Celkové náklady na opravu ulic Na
Stoupách a Úlehlova jsou 6,6 milionu,
částku v celé výši uhradilo město Ji-
hlava. Dodavatelem vzešlým z výbě-
rového řízení je firma Lubomír Dvo-
řák z Havlíčkova Brodu. Projektovou
část zajistila firma Obchodní projekt
Jihlava, ing. arch. Jiří Vácha. Oprava
probíhala od července do listopadu
tohoto roku. -lm-

POHLED na ulici Úlehlova před a po rekonstrukci. Foto: archiv NJR

K r á t c e
    Na funkci městského zastupite-
le rezignoval Pavel Kalabus
(KSČM). Na jeho místo přišel tři-
cetiletý PhDr. Martin Herzán, kte-
rý je pracuje jako učitel nevido-
mých v Tyflo Vysočina. −lm−
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NÁMĚSTEK pri-
mátora Petr Po-
spíchal.

RADNÍ Rudolf
Chloupek.
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Město ročně investuje do DPS miliony
    Jihlavská radnice oficiálně představila ukončené roz-
sáhlé úpravy na domě s pečovatelskou službou na adrese
Za Prachárnou 4501/1a.
    Dům je nově zateplený, má vyměněná okna, úpravy
proběhly také v interiéru, jsou nově vymalované chodby
(každé podlaží jinou barvou), na chodbách jsou nové
podsvícené vypínače osvětlení, v každém patře jsou nově
zřízeny odpočinkové zóny − místa pro posezení vybavená
ratanovým nábytkem. V domě je 82 bytů a dva nebytové
prostory.
    "Celkové náklady na provedené opravy jsou více než
osm milionů korun, město získalo dotaci 4,6 milionu ko-
run od Státního fondu životního prostředí," uvedl k fi-
nancování akce primátor Jaroslav Vymazal, který si opra-
vený dům prohlédl. Výmalba celého domu přišla na dal-
ších 95 tisíc korun, za výměnu regulačních ventilů armatur
topných těles město zaplatilo 387 tisíc korun, nábytek do
odpočinkových zón stál téměř 30 tisíc korun.
    "Zateplení objektu a výměnu oken provedla firma PSK
GROUP, akce byla zahájena koncem července letošního
roku, oficiálně ukončena je k poslednímu listopadu, do-
dělávají se drobnosti, které nebylo možné provést z důvodu
nepříznivého počasí," doplnil Jiří Benáček, pověřený ve-
dením odboru správy realit, který dohlíží na provoz DPS.
    Zajímavostí objektu jsou na střeše umístěné sluneční
kolektory. Zařízení pořízené v roce 2006 s významnou
státní dotací slouží především na ohřev vody. "Za minulý
rok kolektory vyprodukovaly teplo, které by přišlo asi na
125 tisíc korun. O tyto úhrady na energiích jsou nájemníci
ušetřeni. Další úspory přinese nové zateplení budovy a
vyměněná okna," připomněl kroky ke snížení nákladů
na život v DPS primátor Jaroslav Vymazal.
    Jihlava za posledních deset let na nájmech ve všech

DPS vybrala asi 30 milionů, mnohem větší částkou ale
provoz a opravy těchto zařízení dotuje − za stejné období
to bylo asi 60 milionů korun. Po šest let se nezvýšilo
současné nájemné 18,31 korun/m2/měsíc, od 1. ledna
2009 bude poprvé po tolika letech navýšené nájemné na
33,34 korun/m2/měsíc, respektive na 28,87 korun/
m2/měsíc podle kategorie bytu. Po skončení deregulace
nájemného k 1. lednu 2010 může dosáhnout výše nájem-
ného za jeden čtvereční metr obytné plochy ve městech
o velikosti Jihlavy 60,74 korun.
    Město má celkem devět objektů s pečovatelskou služ-
bou a celkový počet bytových jednotek je 342. −lm−

Zemřel zastupitel

    Ing. Ladislav Urban, člen zastupi-
telstva města za Občanskou demokra-
tickou stranu, dne 24. prosince v dů-
sledku srdečního selhání náhle zem-
řel. Na jeho památku byl na radnici
vyvěšen smuteční prapor. Pozůstalé
rodině kondoloval primátor města Ja-
roslav Vymazal.
    Jeho místo v jihlavském zastupitel-
stvu zaujme další na kandidátce ODS
Robert Ladra. Slib složí na únorovém
zasedání.     −lm−

REKONSTRUKCE DPS Za Prachárnou 4501/1a stála 8 mi-
lionů a na domu je to poznat. Foto: archiv NJR

Ing. Ladislav
Urban
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I. Wagnerová: Všímejme si dobročinných akcí
    Vánoční Jihlava je především měs-
tem trhů a kultury. Požádali jsme pro-
to o rozhovor na téma kultury osobu
nejpovolanější, náměstkyni primátora
Irenu Wagnerovou.
    Město i letos poskytlo prostory
radnice pro konání vánočních akcí,
připomeňte, prosím, některé...
    Tak jako v loňském roce, kdy jsme
s adventními koncerty a pořady v Go-
tické síni jihlavské radnice začínali,
se i letos po rozsvícení vánočního stro-
mu na náměstí v podvečer první ad-
ventní neděle uskutečnila v tomto vý-
jimečném prostoru řada velmi kvalit-
ních kulturních akcí.
    Čtyři pondělní večery patřila do po-
sledního místa zaplněná gotická síň
jihlavským hudebním souborům a pě-
vecký sborům. Jako první koncerto-
valo ve vánočně vyzdobeném gotic-
kém sále Pěvecké sdružení Campanula
a Dětský pěvecký sbor Zvoneček, dále
postupně vystoupily jihlavské mateř-
ské a základní školy, Základní umě-
lecká škola a pěvecké sbory Melodie
a Gaudium. Pomyslnou třešničkou by-
la vystoupení houslového virtuosa Ja-
roslava Svěceného, pražských umělců
Virtuosi di Praga /Capella Vivaldiana/,
dámského tria Musica Dolce Vita a
hudební skupiny Cimbal classsic. Ad-
ventní koncerty završily vánoční ko-
ledy a pastorely v podání Komorní fil-
harmonie Vysočina a třeš�ského žen-
ského pěveckého sboru. Všichni ná-
vštěvníci těchto koncertů obdrželi ma-
lé dárečky.

    Před Vánoci jste navštívila ra-

kouský Ybbsitz, co bylo cílem této
cesty?
    Těsně před Vánoci jsem navštívila
rakouské městečko Ybbsitz, které bylo
posledním domovským místem nesto-
ra uměleckých kovářů Alfreda Haber-
manna. Přijala jsem pozvání tamního
starosty pana Josefa Hofmarchera a
zasedla jsem v odborné porotě, která
hodnotila kovářská díla během tzv.
"Vánočního kování". Tato kovářská
exhibice krásně doplnila vánoční at-
mosféru městečka, vybraná díla budou
zdobit ulice a prostranství města. Tato
návštěva je pro mne velkou inspirací
při tvorbě jak vánočních kulturních
akcí, tak i dalších ročníků sochařských
sympozií.

    Byla jste také přítomna některým
jihlavským dobročinným akcím...
    Advent − čas očekávání, naděje a
rozjímání... čas, který bychom měli
věnovat nejen svým blízkým, ale i těm,
co naši pomoc, a� fyzickou či duchov-
ní, potřebují. Jsem velmi ráda, že jsem
se v adventním čase již potřetí zúča-
stnila předávání ceny Dobrocha v ji-
hlavském Vrakbaru.
    Je pro mne velkým potěšením vidět
mladé lidi, které starší generace mnoh-
dy odsuzuje, jak nezištně a obětavě
pomáhají těm, kteří si sami poradit
nedokážou. Je to pro mne velkou
vzpruhou a nadějí, že svět okolo nás
není tak špatný.
    Novým, ale zásadním počinem byl
také "Adventní bazárek", který zorga-
nizovalo Centrum pro rodinu a sociál-
ní péči Vysočina a nad kterým jsem

převzala záštitu. Výtěžek z prodeje da-
rovaného šatstva, hraček, knih a jiných
potřebných věcí ve výši 7 800 Kč byl
darován Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením a CRSP Vy-
sočina na program Návštěvy osamě-
lých seniorů. Myslím si, že je potřeba
těmto počinům věnovat mnohem více
pozornosti. Konec roku je příležitostí
k ohlédnutí.
    Ohlédnu−li se za uplynulým rokem,
tak bezesporu k těm významnějším
kulturním počinům patří znovuote-
vření Domu Gustava Mahlera. Výstavy
Vladimíra Franze, Alfreda Haberman-
na a Emanuela Ranného zapadají do
témat, která jsme si vytyčili jako stě-
žejní. Ocenění, jež se nám dostalo od
významných hostů DGM (např. diri-
gent Petr Vronský) včetně další od-
borné veřejnosti, jsou nám patřičným
uznáním.
    Také bych se chtěla zmínit o navá-
zání spolupráce s brněnskou Morav-
skou galerií, která provozuje rodný
dům J. Hoffmanna v Brtnici, čeká nás
řada společných projektů (např. mu-
zejní noc, projekty týkající se vztahu
Josefa Hoffmanna a Gustava Mahlera,
spolupráce s vídeňskou galerií MAK
atd.).
    Dále spolupracujeme s jihlavskou
Komorní filharmonií Vysočina, s Cen-
trem dokumentárního filmu a s Vyso-
kou školou polytechnickou, což nám
umožní realizovat řadu projektů, které
připravujeme pro děti, studenty i zá-
jemce o Gustava Mahlera z řad veřej-
nosti.
    Centrum dokumentárního filmu na-

jdeme ve zrekonstruovaném kině Duk-
la, které bylo slavnostně otevřeno ještě
před zahájením Festivalu dokumen-
tárního filmu, čímž současné vedení
města naplnilo jednu ze svých velkých
priorit.
    Komorní filharmonie Vysočina nově
sídlí v Domě filharmonie v Kosmákově
ulici, a tím i tento městský dům po
letech získal smysluplné využití. Ko-
morní filharmonie zde v poměrně krát-
ké době uspořádala řadu především
výchovných koncertů.

    Na jaké výstavy se můžeme těšit?
    Z připravovaných výstav v Domě
Gustava Mahlera bych ráda zmínila
jihlavskou umělkyni Evu Činčerovou,
fotografku Idu Saudkovou nebo malíře
Vladimíra Kiseljova, na podzim roku
2009 bude k vidění výstava Pabla Pi-
cassa, kterou nám zapůjčí Kunstmu-
zeum partnerského města Heidenhe-
im.
    Po osm týdnů budou moci návštěv-
níci Domu GM zhlédnout kresby, gra-
fiky a plakáty inspirované býčími zá-
pasy a mytologickým Minotaurem. Ku-
rátorem výstavy bude ředitel Kun-
stmuzea Dr. René Hirmer, zapůjčeno
bude zhruba 30 až 40 děl. Součástí
výstavy bude i nabídka suvenýrů s
tematikou Picasso.
    Během této výstavy bude také v Ji-
hlavě hostovat pražské divadlo Ungelt
s herci Milanem Kňažkem a Vilmou
Cibulkovou ve hře Jeffrey Hatchera
"Picasso". Domnívám se, že to bude
jedna z nejprestižnějších kulturních
akcí roku 2009. −lm−

Kronospan: Formaldehydové zplodiny neexistují
    Na pravidelné schůzce s vedením města prezen-
toval Kronospan poslední kroky společnosti v oblasti
výroby a ochrany životního prostředí.
    Firmu zastoupili jednatel Jan Rudolf a auditor pro
životní prostředí Michal Diviš. Firma v loňském roce
uvedla do provozu sušárnu vybavenou unikátním
filtrem, letos odstavila dva staré lisy, které se až 70
procenty podílely na produkci formaldehydu. Obě
zařízení už neexistují, nahradil je nový kontinuální
lis za 1,5 miliardy korun.
    "Aktivitu Kronospanu oceňujeme, zástupci firmy
se před potížemi neschovávají, řeší je. Že Kronospan
na poli životního prostředí udělal hodně a přináší to
svoje výsledky, to nelze přehlédnout. A začíná řešit i

problémy, které dosud stály stranou," komentoval
výsledky setkání primátor Jaroslav Vymazal.
    Měl tím na mysli především problémy s dopravou
či hlukem v okolí areálu. Firma zavedla nový systém
přivolávání vozidel, která vyčkávají na příjezd za
městem a plynuje tak vjíždějí do areálu a na mini-
mum zatěžují provoz na okolních komunikacích.
Úpravou prošla také vrátnice, která je vybavena ka-
merovým identifikačním zařízením a vozidla rychleji
odbavuje. "Připomínáme, že naprostá většina do-
pravy, zejména surovin, probíhá po železnici," uvedl
auditor jednatel firmy Jan Rudolf.
    Prezentovaná opatření byla reakcí na letní měsíce,
kdy situace v dopravě v okolí firmy byla svízelná.
Podle sdělení Kronospanu docházelo k problémům

především v době, kdy firma expedovala velké množ-
ství produkce, zároveň do areálu vjížděly vozy se
surovinami, ale také s materiálem na stavbu nové
expediční haly (termín dokončení začátek roku 2009)
a zároveň byla doprava komplikovaná uzavírkami
na několika komunikacích. Nová expediční hala by
také měla snížit celkovou hladinu hluku, který vy-
chází z areálu.
    Zástupci Kronospanu připomněli na dotaz radních
opatření v prašnosti provozu. Firma zavedla počíta-
čem řízené skrápění skládky pilin a částečně skládku
zastřešila, za 4,5 milionu korun pořídila vlastní čisticí
vůz, kterým udržuje pořádek jak na komunikacích v
areálu, tak v jeho okolí. −lm, tz−
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Petrůjová: Pro turisty máme dva nové programy
    Vedoucí oddělení vnějších vztahů
Jana Petrůjová má na starosti nejen
turistická informační centra (TIC), ale
také zahraniční kontakty města a ve-
dení kroniky města. Zeptali jsme se
jí také na to, co město připravuje
pro turisty a návštěvníky města.
    
    Letos se udály změny kolem TIC
města, o co šlo?
    "Turistické informační centrum
sídlí od roku 2006 v prostorách rad-
nice, na Masarykově náměstí 2. Do
prostor tzv. erbovní síně se infor-
mační centrum přestěhovalo po re-
konstrukci historických budov rad-
nice. Jsem velmi ráda, že se tak stalo,
protože informační centrum vyhle-
dává stále více lidí a umístění v dolní
části náměstí nebylo moc vhodné.
    V roce 2007 byly pod správou měs-
ta znovu zpřístupněny prostory Brá-
ny Matky Boží. Ve vlastním těle brá-
ny byla umístěna expozice repro-
dukcí obrazů "Z historie Jihlavy" od
akademického malíře Gustava Kru-
ma. Jelikož se jedná o symbol města,
byla idea bránu i nadále využívat a
bylo rozhodnuto sem umístit druhé
Turistické informační centrum.
    Po určitých úpravách ve vstupním
objektu brány začalo informační cen-
trum fungovat na jaře 2008. Postupně
sem byla umístěna expozice Jihlav-
ská pevnost, která je tematicky za-
měřená na vznik a vývoj opevnění
města. A v neposlední řadě pod odbor
kanceláře primátora od letošního čer-
vence spadá i Dům Gustava Mahle-
ra."
    
    Co nového to přináší návštěvní-
kům města?
    "Tímto krokem jsme se samozřej-
mě snažili rozšířit nabídku pro turis-
ty. V sezoně jsme na bráně prodlou-
žili provozní dobu, aby v letních mě-
sících nenarazili v pět hodin odpo-
ledne na zavřené dveře. Brána je sym-
bolem města, přirozeným orientač-
ním bodem. Často turisté přijdou na-
vštívit pouze památku a jsou velmi
potěšeni, že zde na jednom místě
dostanou i další informace.
    K bráně také patří parkán, který je
možné si pronajmout a zorganizovat
zde různé kulturní nebo vzdělávací
akce. A i v samotném vstupním ob-
jektu brány se nachází přednáškový
sál, který je také k pronajmutí. Do
informačního centra ale nechodí
pouze turisté, ale i občané města a
pracovnice se jim vždy snaží vyjít
vstříc."
    
    O co je největší zájem v Jihlavě?
    "Na to je jednoduchá odpově�:
zoologická zahrada a podzemí. V se-
zoně jsou to jednoznačně nejčastější
otázky: jak se dostaneme do podze-
mí? Jak se dostaneme do ZOO? A v
letních měsících při hezkém počasí
samozřejmě Vodní ráj.
    Kolegyně z informačního centra
se návštěvníkům ale samozřejmě
snaží nabídnout i další atraktivity
města − krásnou vyhlídku z ochozu
věže sv. Jakuba, jedinečné prostory
jihlavské radnice, Bránu Matky Boží,
expozici v Domě Gustava Mahlera,
pokud posílají turisty na Vodní ráj,
upozorní i na cyklostezku v jeho blíz-
kosti. Samozřejmě bychom si v sou-

časné době, kdy pod náš odbor spadá
i Dům Gustava Mahlera, přáli, aby
zájem o tento objekt narůstal, aby
lidé stáli frontu na vstupenky... Ale
to je otázka času a především nabíd-
ky.
    Nabídku pro turisty se snažíme ne-
ustále vylepšovat. V letošním roce
jsme byli úspěšní při podání dvou
projektů, které se přímo týkají ces-
tovního ruchu, a to Turisté, vítejte v
Jihlavě a Poznejte Gustava Mahlera.
    Nabídka pro turisty by se tedy měla

ještě více zpestřit, připravujeme nové
rozšířené propagační materiály, nové
průvodce městem, rádi bychom po-
řídili audioprůvodce po městě. Bu-
deme připravovat také speciální na-
bídky pro školy.
    Některé aktivity jsme naplánovali
i na parkán, který patří k Bráně Matky
Boží. V Domě Gustava Mahlera by
měly vzniknout nové expozice, které
by poutavým způsobem měly před-
stavit nejen osobnost Gustava Ma-
hlera."
    
    Jak spolupracujete s krajem?
    "S příspěvkovou organizací kraje
Vysočina, Vysočina Tourism, samo-
zřejmě spolupracujeme. Není možné,
abychom se snažili oddělit město Ji-
hlava a kraj Vysočina. V příštím roce
bychom se chtěli spolu s krajem Vy-
sočina účastnit veletrhů cestovního
ruchu nejen v České republice, ale i
v zahraničí.
    Spolupracujeme i při prezentaci v
odborných časopisech, není logické,
aby se Jihlava objevovala samostatně
vedle jiných krajů. I na informačním
centru se snažíme mít ucelenou na-

bídku o aktivitách nejen v Jihlavě,
ale na celé Vysočině. Většina turistů
sice přijede do Jihlavy a navštíví naše
informační centrum a památky naše-
ho města, ale očekává, že jim budeme
schopni doporučit i další atraktivity
v okolí. Většinu informací získáváme
právě díky spolupráci s Vysočina
Tourism."
    
    V některých jiných městech pra-
cují příspěvkové organizace, které
zabezpečují podobné úkoly. O tom

uvažovalo také vedení města....
    "O vzniku příspěvkové organizace,
která by sdružovala obě turistická
informační centra a také Dům Gus-
tava Mahlera, se uvažovalo v loňském
roce. Nedá se jednoznačně říci, zda
by tato organizace byla či nebyla pro-
spěšná.
    S kolegy jsme navštívili některé
podobné organizace v jiných měs-
tech, získávali jsme bližší informace,
zjiš�ovali jsme i způsoby financování,
dlouho jsme probírali výhody a ne-
výhody. Musím říci, že všichni, se
kterými jsme mluvili, byli velmi
ochotní a vstřícní, podali nám ne-
zkreslené informace. Vše má své pro
a své proti a až praxe by zřejmě uká-
zala prospěšnost této organizace."
    
    Vedete také městskou kroniku.
Co to obnáší?
    "Vést kroniku ukládá městu zá-
kon. Když jsem v roce 2002 nastou-
pila na magistrát, byla poslední kro-
nika z roku 1998.
    Mým úkolem tedy bylo doplnit
chybějící roky a zároveň zpracovávat
roky následující. Při neustálém ná-

růstu agendy to samozřejmě občas
bývá obtížně, nicméně si vždy najdu
čas i pro kroniku. Kronika by měla
objektivním způsobem informovat o
veškerých událostech ve městech za
daný rok. Má danou strukturu, kterou
je nutné dodržovat."
    
    Jste vedoucí oddělení vnějších
vztahů. Co tato práce znamená?
    "Agenda oddělení vnějších vztahů
je poměrně obsáhlá. Stěžejní je sa-
mozřejmě cestovní ruch, provoz in-

formačních center a od letošního ro-
ku i Domu Gustava Mahlera. Spadá
sem i propagace města na veletrzích,
v odborných časopisech, propagační
materiály, propagační tiskoviny.
    Jedna ze stěžejních činností je i
spolupráce s městy v zahraničí a
především s partnerskými městy Pur-
merend a Heidenheim. I zde se sna-
žíme, aby spolupráce s partnerskými
městy nebyla jen o oficiálních ná-
vštěvách.
    S Purmerendem jsme se v letošním
roce zaměřili na oblast školství, a to
především speciálního, a musím říct,
že to pro kolegy z partnerského měs-
ta bylo velmi zajímavé. Příští rok by-
chom rádi spolu s Kunstmuseum Hei-
denheim představili v Jihlavě díla
Pabla Picassa, které muzeum v Hei-
denheimu vlastní.
    Já jsem i tajemnicí Komise pro za-
hraniční vztahy, která z Fondu pro
partnerství poskytuje příspěvky or-
ganizacím na reciproční návštěvy v
partnerských městech. Oddělení se
podílí i na přípravě a organizaci vý-
znamných návštěv a akcí města."

−lm−

Foto: 401
Š: 152.00 / V: 125.0

TURISTICKÁ informační centra se stávají vítaným pomocníkem pro návštěvníky Jihlavy, kteří potřebují informace
nejen pro trávení svého volného času, ale také například pro podnikatelské aktivity. Foto: Lubomír Maštera



Ceny vodného a stočného pro rok 2009
    Pro rok 2009 byla Valnou hromadou Svazu schvá-
lena cena vodného ve výši 34,51 Kč (37,62 Kč včetně
9 % DPH) za 1000 litrů dodané vody a cena stoč-
ného 23,48 Kč (25,59 Kč včetně 9 % DPH) za 1000
litrů odvedené a vyčištěné odpadní vody. Cena vod-
ného včetně DPH se tedy upravuje o 3,50 Kč a
stočného o 2,37 Kč a celkem činí cena vodného a
stočného 63,21 Kč (včetně DPH) za 1000 litrů do-
dané a odvedené vody.
    V prosinci jednala Valná hromada Svazu vodo-
vodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK), která mimo
jiné schválila rozpočet, plán investic a ceny vodné-
ho a stočného pro rok 2009. Cílem jednání o cenách
vodného a stočného mezi Svazem a jihlavskou di-
vizí Vodárenské akciové společnosti bylo dospět
ke konsensu mezi potřebami vyhovět všem pod-

mínkám pro komplexní provozování vodárenských
zařízení a požadavky zákazníků na minimalizaci
ceny vodného a stočného.
    Hlavním požadavkem Svazu při jednáních bylo
především zajistit potřebné prostředky na realizaci
plánu financování obnovy dle požadavků platné
legislativy s vědomím povinnosti dodržet sociálně
únosnou cenu vodného a stočného.
    Provozní náklady se zvyšují zvláště v oblasti
čištění odpadních vod v souvislosti s budováním
nových vodohospodářských zařízení a samozřejmě
i v důsledku nárůstu materiálových vstupů, kde
např. nárůst cen elektrické energie pro podnikatele
se v roce 2009 očekává ve výši cca 15 %.
    Starostové měst a obcí sdružených ve Svazu si
uvědomují, že cena musí pokrýt veškeré náklady

spojené s vlastním provozem, údržbou a opravami
zařízení a ještě je potřeba vytvářet prostředky k
obnově a dalšímu rozvoji vodovodů a kanalizací.
V příštích dvou letech bude Svaz realizovat Projekt
"Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok
a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu
Jihlavsko" s investičními náklady cca 500 mil. Kč,
na který získal dotaci z EU.
    V roce 2009 bude Svaz pro 32 členských měst a
obcí spravovat vodohospodářský majetek, jehož
účetní hodnota je cca 2,5 miliardy korun. Jedná se
především o 20 úpraven vod, 10 čistíren odpadních
vod, cca 500 km vodovodních sítí, 250 km kanali-
začních sítí, vodojemy, čerpací stanice a další zaří-
zení sloužící k výrobě a dodávce pitné vody a ná-
sledně k odvádění a čištění odpadních vod. −tz−

12 milionů vyčlenilo město pro bedřichovské
hasiče na rekonstrukci zbrojnice

    Zastupitelé města schválili 12 mi-
lionů na rekonstrukci hasičské zbroj-
nice na Bedřichově. Bude zde gará-
žovaná autocisterna, kterou město
převzalo od HZS kraje Vysočina.
    Členové jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů se v prosinci sešli na rad-
nici na pravidelné schůzce s vedením
města a úřadu. Setkání se zúčastnil i
primátor Jaroslav Vymazal a tajemník
magistrátu Lubomír Dohnal. Primátor
Vymazal poděkoval za odvedenou
práci nejen v ochraně majetku a zdra-
ví obyvatel, ale také za zajiš�ování
společenského života. Zvláš� pak po-

děkoval dvěma členům jednotky Ji-
hlava−Pístov Bohuslavu Veselému a
Miroslavu Volfovi, kteří v září tohoto
roku v Jihlavě pomohli zraněnému
muži (první pomoc, odvoz do ne-
mocnice).
    Jihlava na činnost a vybavení dob-
rovolných hasičských sborů přispěla
v letošním roce částkou 700 tisíc ko-
run. Podařilo se získat terénní vozidlo
pro poslední nemotorizovanou jed-
notku dobrovolných hasičů v Jihla-
vě−Zborné.
    Od Nového roku bude jihlavská jed-
notka převedena ze současné katego-

rie JPO V do kategorie JPO III. To
znamená, že jednotka bude mít územ-
ní působnost (Jihlava a okolí − okruh
cca 8 km), zároveň se zvyšují poža-
davky na odbornost hasičů, na mini-
mální vybavení požární technikou
atd.
    Během schůzky se také vyhodnoti-
lo několik menších oprav ve zbrojni-

cích, například výměna oken a vybu-
dování vchodu na půdu zbrojnice ve
Zborné, obnova techniky, výstroje, vý-
zbroje, nákup zásahových oděvů a
obuvi, plány odborné přípravy na příš-
tí rok či preventivní zdravotní pro-
hlídky. V Jihlavě působí čtyři jed-
notky o celkovém počtu 62 hasičů.

−lm−

Výzva k návrhům na Cenu města 
    Občané města a instituce mohou
vedení města navrhnout kandidáty na
udělení Ceny města Jihlavy. Ze zásad,
uvedených na webu města, uvádíme:
    Návrhy je možno podat v průběhu
měsíce ledna 2008 na odbor školství,
kultury a tělovýchovy magistrátu na
předepsaném formuláři prostřednic-
tvím podatelny.
    Cena města Jihlavy může být udě-
lena těm, kteří významným způsobem
ovlivnili veřejné dění ve městě Jihlava
a to především v kultuře, vzdělání,
sportu, podnikání, péči o životní pro-
středí a dalších oblastech veřejného
života, případně se významně zaslou-
žili o propagaci města Jihlavy v celo-
státním nebo mezinárodním měřítku.
    Cenu města Jihlavy uděluje zastu-
pitelstvo města v termínu stanoveném
radou města. V souvislosti s udělením
této ceny upozorňujeme na možnost
předložení návrhu na udělení Ceny

Rady města Jihlavy. Tato je udělováno
radou města kdykoliv v průběhu ka-
lendářního roku v termínu stanove-
ném radou. Návrhy mohou předkládat
občané a instituce na již zmiňovaný
odbor kultury, školství a tělovýchovy
prostřednictvím podatelny magistrátu.
    Cena rady města Jihlavy může být
udělena fyzickým či právnickým oso-
bám za výrazný podíl při rozvoji města
nebo jeho propagaci, za ekonomický
přínos, u příležitosti životního jubilea,
za činnost v mezinárodním měřítku,
za významné ovlivnění veřejného dě-
ní, čestným návštěvám města, za vý-
razný počin v roce 2006 apod.
    Formuláře jsou k dispozici na Měst-
ském informačním centru, na přísluš-
ném odboru magistrátu nebo na we-
bových stránkách města www.jihla-
va.cz /magistrát − dokumenty ke sta-
žení − OŠKT/.     (Dle podkladů

magistrátu připravil −lm−)

GENERÁLNÍ konzul Ruské federace v Brně Valery Dergačev (vlevo) informoval
primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala o opravách hrobů padlých vojáků.

Foto: Lubomír Maštera

Foto: 602
Š: 100.00 / V: 72.00

Rusové v Jihlavě opravili své
hroby padlých vojáků

    Hroby padlých ruských vojáků na
jihlavském hřbitově prošly opravou.
Informoval o tom generální konzul
Ruské federace v Brně Valery Derga-
čev, který navštívil primátora Jihlavy
Jaroslava Vymazala.
    Konzul na krátké seznamovací
schůzce informoval primátora o tom,
že ruská strana uvolnila prostředky
na dílčí opravy hrobů a pietních míst
sovětských vojáků. Úpravy proběhly
i na Ústředním hřbitově v Jihlavě, šlo
především o mechanické a chemické
čištění náhrobků všech osmnácti ša-

chet a třinácti z celkem osmačtyřiceti
důstojnických hrobů. Další náhrobky
se budou opravovat příští rok. Na
Ústředním hřbitově v Jihlavě je po-
hřbeno 452 sovětských vojáků.
    Podle vyjádření ruského zástupce
Dergačeva chce konzulát pečovat o
památku svých vojáků i nadále a hod-
lá uvolňovat prostředky na úpravy
pietních míst i v dalších letech. Město
Jihlava v této záležitosti figurovalo
jako vlastník hrobů a zprostředkova-
tel. Správcem hřbitova je společnost
Správa městských lesů. −lm−

Foto: 601
Š: 100.00 / V: 70.00

PŘEDÁVÁNÍ vozidla hasičům ve Zborné, které se podařilo vyjednat jako spon-
zorský dar od společnosti E.ON. Foto: archiv NJR
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Oddělení služeb v životním
prostředí se stěhuje

    Oddělení služeb v životním pro-
středí se v prosinci přestěhovalo do
budovy v ulici Hluboká 3 (hlavní bu-
dova magistrátu). Telefonní čísla a
mailové adresy pracovníků oddělení
zůstaly beze změny.
    Odbor životního prostředí ma-
gistrátu − oddělení služeb v životním
prostředí zpracovává tyto agendy:
    − výkon agendy odpadového hos-
podářství města,
    − koncepce zeleně ve městě,
    − zajiš�ování péče o veřejnou zeleň,

    − výkon činností spojených s tvor-
bou a užíváním pasportu zeleně měs-
ta,
    − spolupráce při přípravě investič-
ních akcí města souvisejících s ochra-
nou životního prostředí,
    − environmentální osvětová čin-
nost,
    − ukládání pokut právnickým a fy-
zickým osobám, které jsou podnika-
teli, dle zákona o obcích za narušení
životního prostředí v obci. −lm−

Starosta Purmerendu Verbeek
skončil ve funkci

    V listopadu odešel z funkce staros-
ty holandského Purmerendu, part-
nerského města Jihlavy, pan Leen
Verbeek. Ve funkci starosty a několi-
ka řídících a společenských funkcích
byl Leen Verbeek pět a půl roku. Od
prosince zastává funkci královského
správce provincie Flevoland.
    Slavnostní recepce u příležitosti je-
ho odchodu se za Jihlavu zúčastnila
náměstkyně primátora Irena Wagne-
rová a náměstek primátora Josef Ko-
det. Během oficiální schůze Rady
města Purmerend přednášející zhod-
notili působení starosty.
    "Z projevů byla patrná úcta k panu
Verbeekovi nejen jako starostovi, ale
i člověku," uvedla náměstkyně Irena
Wagnerová. Své působení ve funkci
zhodnotil i sám Leen Verbeek. "Mezi
svými úspěchy vyzdvihl i podepsání
nové smlouvy o partnerské spolupráci
měst Purmerend a Jihlava. A velmi
ocenil to, že jsme se jako zástupci
partnerského města zúčastnili slav-
nostního rozloučení," dodala náměst-
kyně Wagnerová.
    Na památku na město Jihlava ob-
držel odcházející purmerendský sta-
rosta stříbrný odražek města Jihlavy,
sadu šálků od designéra a architekta
Pavla Janáka a kmínku z Domu Gus-

tava Mahlera. Osobním darem pak
byla grafika paní Ireny Wagnerové.
    V současné době má město Pur-
merend zastupujícího starostu. No-
vého starostu jmenuje do funkce krá-
lovna Nizozemského království. Sta-
ne se tak nejdříve za půl roku. −lm−

Vánoční výzdoba svozových vozidel
na komunální a tříděný odpad

    Služby města Jihlavy (SMJ) se letos
rozhodly oslovit obyvatele města Ji-
hlavy a obcí, kde provádí svoz ko-
munálního a tříděného odpadu, ná-
padem vyzdobit svá svozová vozidla.
    "Od polepení dvou svozových vozi-
del SMJ si slibujeme, že zaujmou ob-
čany svým netradičním pojetím a také
jeho nenásilnou formou. Záměrně
jsme vybrali na polepení vozidla, kte-
rá na své trase budou svážet jednak
komunální odpad, ale také papír a
plasty. Doufáme, že to třeba přiměje

veřejnost zamyslet se nad úklidem od-
padků v čase vánočním, kdy je odpa-
du mnohem větší množství než během
všedních dní v roce," řekl tiskový
mluvčí SMJ Martin Málek.
    Celou tuto akci SMJ ještě vyšper-
kovaly sváteční pokrývkou hlavy u
svých pracovníků. "Věříme, že kdyby
nic jiného, tak to lidi pobaví, až se
potkají s vozidly na komunální a tří-
děný odpad a našimi posádkami v
ulicích měst a obcí," doplnil informaci
Málek. −lm−

Foto: 802
Š: 100.00 / V: 74.87

Zpráva o činnosti Městské
policie Jihlava za prosinec

    Od počátku prosince se strážníci
Městské policie Jihlava zaměřili na
drobnou kriminalitu v centru města
a v okolí nákupních středisek. Ve spo-
lupráci se složkami Policie ČR, In-
spektorátem cizinecké policie Jihlava
a Vyšší odbornou školou Ministerstva
vnitra v Jihlavě byly prováděny pre-
ventivní pochůzky strážníků a poli-
cistů na místech, kde je zvýšeno rizi-
ko kapesních krádeží a obdobné trest-
né činnosti.
    Pravidelně jsou prováděny kontro-
ly podávání alkoholu mladistvým. Mi-
mo tuto činnost strážníci zadrželi pa-
chatele vloupání do stánku s pečivem
na Havlíčkově ulici. Při řízení vozidel

byli zadrženi dva řidiči, podezřelí z
řízení pod vlivem alkoholu. Ve dru-
hém případě bylo pro dokumentaci
jednání využito záznamu z kamero-
vého systému.
    Ve čtyřech případech strážníci za-
jistili předání silně podnapilých mla-
distvých osob na protialkoholické sta-
nici. Při kontrolní činnosti se na zá-
kladě oznámení podařilo zadržet jed-
nu osobu podezřelou ze sprejerství.
Strážníci zadrželi také dvojici osob,
která znečiš�ovala veřejná prostran-
ství neoprávněným výlepem plakátů.

Stanislav Maštera,
zástupce ředitele Městské

policie Jihlava V DOBĚ svátků jste mohli vidět vyzdobené vozy SMJ i jejich obsluhu.
Foto: archiv NJR

BĚHEM cvičení k prověření povodňového plánu města došlo také na cvičné
vyproš�ování uvízlého vozidla, odstraňování stromu padlého přes silnici či
likvidaci menšího požáru. Foto: archiv NJR

NÁMĚSTKYNĚ primátora Jihlavy Ire-
na Wagnerová darovala na památku
svoji grafiku končícímu starostovi
Purmerendu Leenu Verbeekovi.

Foto: archiv NJR

Povodňové cvičení prokázalo připravenost
    V prosinci se vedení města roz-
hodlo prověřit reálnou připravenost a
funkčnost nového povodňového plá-
nu. Výsledek byl hodnocen kladně.
    "Město je připraveno veřejnost i ma-
jetky ochránit, nic není ponechané ná-
hodě, plán je kvalitně zpracovaný, od-
halené nedostatky by zásadně ne-
ovlivnily případný reálný postup," ře-
kl primátor Jaroslav Vymazal, který
společně s tajemníkem magistrátu by-
li jediní, kteří o cvičení věděli dopře-
du.
    Předmětem akce bylo skutečné pro-
věření nového povodňového plánu
města v maximálně možných podob-
ných podmínkách a s reálným nasa-
zením všech zainteresovaných. Ně-
kteří si tak skutečně neplánovaně
vstali už po čtvrté hodině ráno a vy-
dali se na městskou povodňovou ko-
misi.

    "Do akce bylo různým způsobem
zapojeno několik desítek lidí z něko-
lika organizací − magistrát, městská
policie, hasiči a další," řekl tiskový
mluvčí magistrátu Radek Tulis.
    Prověřoval se kompletní plán, tedy
postup svolávání, zasedání povodňo-
vé komise, zápisy, plnění úkolů, za-
jištění hlídkové služby na tocích, fik-
tivní kontakt s médii a kontakt s ve-
řejností v dotčených oblastech, pro-
věření funkčnosti techniky, v plánu
byl i povodňový let k fotografické do-
kumentaci (kvůli počasí neproběhl),
vyjeli hasiči, dokonce se na SMJ pyt-
loval písek atd.
    Cvičení odhalilo například problé-
my v komunikaci (například přesnost
formulace některých úkonů), a prob-
lém zastupitelnosti některých osob,
ale celkové hodnocení je pozitivní.

−lm−

Foto: 801
Š: 48.00 / V: 64.00

Foto: 803
Š: 100.00 / V: 61.13
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Na opravu kanalizace padne 600 milionů 
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 16. 12. 2008

    Z důvodu zajištění ochrany osob-
ních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je zveřejňováno upravené znění
usnesení Zastupitelstva města Ji-
hlavy s omezeným rozsahem zpřís-
tupňovaných osobních údajů −
označené xxxx.
    

Usnesení č. 512/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    b e r e     n a     v ě d o m í,
    že v souvislosti s rezignací člena
zastupitelstva Pavla Kalabuse zanikl
jeho mandát v zastupitelstvu města a
tím funkce předsedy kontrolního vý-
boru
    v o l í
    do funkce předsedy kontrolního vý-
boru MVDr. Boženu Kremláčkovou.
    

Usnesení č. 513/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    z v o l i l o
    v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění náměstka primátora
RNDr. Petra Pospíchala.
    

Usnesení č. 514/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    u r č u j e podle § 104 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pořadí náměstků, kteří za-
stupují primátora v době jeho nepří-
tomnosti nebo v době, kdy primátor
nevykonává funkci:
    1. Mgr. Radek Vovsík
    2. RNDr. Petr Pospíchal
    3. Ing. Josef Kodet
    4. ak. mal. Irena Wagnerová
    

Usnesení č. 515/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s v ě ř u j e
    podle § 104 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, ná-
městkům primátora úkoly dle jednot-
livých úseků činností v samostatné
působnosti takto:
    1. Mgr. Radek Vovsík
    a) úsek rozvoje města
    b) úsek informačních činností
    c) koordinace řízení obchodních
společností založených městem
    d) rozvoj částí města: Helenín, Sa-
sov, Staré Hory, Kosov
    2. RNDr. Petr Pospíchal
    a) úsek správy realit a bytů ve vlast-
nictví města
    b) rozvoj částí města: Henčov, He-
roltice, Hruškové Dvory
    3. Ing. Josef Kodet
    a) úsek správy majetku města
    b) úsek dopravy a služeb
    c) rozvoj částí města: Hosov, Pístov,
Popice, Vysoká
    4. ak. mal. Irena Wagnerová
    a) úsek školství, kultury, tělový-
chovy, sociálních věcí a zdravotnictví
    b) úsek životního prostředí
    c) rozvoj částí města: Antonínův
Důl, Červený Kříž, Pávov, Zborná
    

Usnesení č. 516/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    z v o l i l o
    v souladu s § 84 odst. 2 písm. m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v

platném znění do Rady města Jihlavy
PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka.
    

Usnesení č. 517/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    b e r e     n a     v ě d o m í
    informaci o provedených rozpoč-
tových opatřeních schválených Radou
města Jihlavy dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 518/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
úprava kapitálového rozpočtu dle pří-
lohy č.j. EO/8111/2008.
    

Usnesení č. 519/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
úprava rozpočtu
    § 3319 Záležitosti kultury (odbor
školství, kultury a tělovýchovy)
    Provozní výdaje + 120 tis. Kč
    Příspěvky a dotace − 120 tis. Kč
    Převody úspor v celkové výši 4.072
tis. Kč, z toho:
    § 3319 Záležitosti kultury − dotace
a příspěvky ve výši 812 tis. Kč,
    § 6310 Obecné příjmy a výdaje z
finančních operací − úroky ve výši
2.000 tis. Kč,
    § 4357 Domovy − neinvestiční pří-
spěvek pro Domov pro seniory ve výši
1.260 tis. Kč,
    do rezervy rozpočtu města (tř. 5
Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti)
    

Usnesení č. 520/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
převod z rezervy § 6409 Ostatní čin-
nosti na posílení rozpočtu § 2143 Ces-
tovní ruch (kancelář primátora) ve
výši 30 tis. Kč.
    

Usnesení č. 521/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
převod z rezervy § 6409 Ostatní čin-
nosti na posílení rozpočtu § 3113 Zá-
kladní školy na povýšení neinvestič-
ního příspěvku pro ZŠ Nad Plovárnou
ve výši 250 tis. Kč.
    

Usnesení č. 522/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    investiční dotaci pro Zdravotnickou
záchrannou službu kraje Vysočina ve
výši 272 tis. Kč na nákup defibrilátoru
a
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
zvýšení tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
o částku 195 tis. Kč a snížení rezervy
tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní
činnosti o částku 77 tis. Kč a zvýšení
rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje, §
3533 Zdravotnická záchranná služba
o částku 272 tis. Kč.
    

Usnesení č. 523/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí neinvestičního příspěv-
ku pro ZŠ O. Březiny Jihlava ve výši
25 tis. Kč a

    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
zvýšení tř. 8 Financování − zapojení
finančních prostředků z Fondu pro
partnerství ve výši 25 tis. Kč do roz-
počtu města a zvýšení tř. 5 Běžné
výdaje, § 3113 Základní školy.
    

Usnesení č. 524/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
převod z kapitálových výdajů do běž-
ných výdajů v rámci rozpočtu odboru
informatiky § 3111 Předškolní zaří-
zení ve výši 55 tis. Kč a § 3113 Zá-
kladní školy ve výši 40 tis. Kč.
    

Usnesení č. 525/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
převod z kapitálových výdajů do běž-
ných výdajů v souvislosti s vyvedením
těchto staveb z evidence rozestavě-
ných staveb:
    MŠ Mozaika Březinova 114 − sta-
vební úpravy − částka 416,1 tis. Kč
    MŠ Mozaika Mahenova 3 − stavební
úpravy − částka 395,5 tis. Kč
    ZŠ Křížova − víceúčelové hřiště −
částka 185,1 tis. Kč
    Centrum dokumentárního filmu −
částka 5.462.6 tis. Kč
    

Usnesení č. 526/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
zvýšení příjmové i výdajové části roz-
počtu o přijaté dotace:
    − z Ministerstva kultury ČR na ob-
novu nemovité kulturní památky Boží
muka u hájovny, k. ú. Hosov ve výši
47.000,− Kč a Boží muka u silnice k
Rantířovu, k. ú. Horní Kosov ve výši
41.000,− Kč
    − z Kraje Vysočina na nákup kom-
penzačních pomůcek pro ZŠ Jung-
mannova ve výši 38.000,− Kč (nein-
vestiční), pro MŠ a Speciálně pedago-
gické centrum Jihlava ve výši
370.000,− Kč (investiční) a 38.000,−
Kč (neinvestiční) a pro ZŠ speciální
ve výši 186.000,− Kč (investiční)
    − z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR pro ZŠ O. Březiny
ve výši 150.822,19 Kč
    − z Ministerstva zemědělství ČR na
činnost odborného lesního hospodáře
ve výši 642.022,− Kč
    − z Kraje Vysočina na projekt Da-
tové úložiště MMJ ve výši 1.000.000,−
Kč
    

Usnesení č. 527/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
převod z běžných výdajů do kapitá-
lových v rámci schváleného § 3612
Bytové hospodářství − realitní kance-
láře (odbor správy realit) ve výši 40
tis. Kč z důvodu realizace akce Kana-
lizační přípojka Komenského 18, Ji-
hlava.
    

Usnesení č. 528/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
zvýšení příjmové i výdajové části roz-
počtu o přijaté dotace na akci Snížení

energetické náročnosti ZŠ Seifertova,
Jihlava ze Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši 844 tis. Kč a z
Fondu soudržnosti EU ve výši 14.334
tis. Kč a
    provedení rozpočtového opatření
snížení tř. 6 Kapitálové výdaje − akce
Snížení energetické náročnosti ZŠ Se-
ifertova, Jihlava o částku 15.178 tis.
Kč a převod této úspory do Fondu
dofinancování evropských projektů −
tř. 8 Financování.
    

Usnesení č. 529/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    provedení rozpočtového opatření −
zvýšení příjmové části rozpočtu §
3319 Záležitosti kultury o částku 150
tis. Kč a zvýšení § 3113 Základní školy
− ZŠ Seifertova − investiční příspěvek
na pořízení plynové smažící pánve
ve výši 150 tis. Kč.
    

Usnesení č. 530/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    rozpočtový výhled dle přílohy č.j.
EO/8111/2008 a
    s ch v a l u j e
    rozpočet statutárního města Jihlavy
na rok 2008 dle přílohy č.j. EO/
8107/2008 a
    s o u h l a s í
    s vyplácením sociálních dávek na
základě přijatých záloh na účet města
a
    s t a n o v u j e
    rozsah pro provádění rozpočtových
opatření Radou města Jihlavy:
    − zařazování přijatých dotací do
rozpočtu bez finančního omezení
    − úpravy provozního rozpočtu v pří-
jmové i výdajové části a zapojování
těchto prostředků do výdajové části
provozního rozpočtu bez finančního
omezení
    − přesuny v rámci běžných výdajů
mezi paragrafy do max. výše 3 mil.
Kč za rok a v rámci paragrafu bez
finančního omezení
    − přesuny v rámci kapitálových vý-
dajů na jednotlivé akce do 100 tis.
Kč v jednotlivém případě a
     u k l á d á
    Radě města Jihlavy informovat na
nejbližším zasedání Zastupitelstvo
města Jihlavy o provedených rozpoč-
tových opatřeních a
    u k l á d á − ekonomickému odboru
rozepsat rozpočet na jednotlivé od-
bory Magistrátu města Jihlavy − od-
větvovým odborům oznámit rozpočet
včetně závazných ukazatelů rozpočtu
těm subjektům, které jsou povinny
se jimi řídit.
    

Usnesení č. 531/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu účelu použití dotace v §
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
− obnova vozového parku ve výši 1
mil. Kč na účel rekonstrukce trolejo-
vého vedení v areálu Dopravního pod-
niku města Jihlavy, a.s.
    

Usnesení č. 532/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prominutí smluvní pokuty v celko-
vé výši 121 952,− Kč dle zdůvodnění.

(Pokračování na str. 18)
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Usnesení č. 533/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    Dohodu o vzájemném započtení zá-
vazků a pohledávek mezi statutárním
městem Jihlava a společností JI-
HLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o., Havlíč-
kova 111, 587 05 Jihlava dle přílohy
č.j. EO/8091/2008.
    

Usnesení č. 534/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Regenerace
a rozvoj dětských hřiš� v Jihlavě" do
kontinuální výzvy Regionálního ope-
račního programu NUTS II Jihový-
chod, Prioritní osa 3 − Udržitelný roz-
voj měst a venkovských sídel, Oblast
podpory 3.1 − Rozvoj urbanizačních
center, Projekty − Integrovaný plán
rozvoje měst a
    z a v a z u j e     se
    k zajištění spolufinancování pro-
jektu "Regenerace a rozvoj dětských
hřiš� v Jihlavě" a zajištění jeho fi-
nančního krytí ve výši celkových ná-
kladů projektu.
    

Usnesení č. 535/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Bezbarié-
rové úpravy zastávek MHD a dopravní
telematika pro preferenci MHD v Ji-
hlavě" do výzvy Regionálního ope-
račního programu NUTS II Jihový-
chod, Prioritní osa 1 − Dostupnost do-
pravy, Oblast podpory 1.2. − Rozvoj
dopravní obslužnosti a veřejné do-
pravy a
    z a v a z u j e     se
    k zajištění spolufinancování "Bez-
bariérové úpravy zastávek MHD a do-
pravní telematika pro preferenci MHD
v Jihlavě" a zajištění jeho finančního
krytí ve výši celkových nákladů pro-
jektu.
    

Usnesení č. 536/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Rozšíření
sítě cyklistických stezek v Jihlavě −
II. etapa" o poskytnutí dotace z Re-
gionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa 1 −
Dostupnost dopravy, Oblast podpory
1.4. − Rozvoj infrastruktury pro ne-
motorovou dopravu a
    z a v a z u j e     s e
    k zajištění spolufinancování "Roz-
šíření sítě cyklistických stezek v Ji-
hlavě − II. etapa" a zajištění jeho fi-
nančního krytí ve výši celkových ná-
kladů projektu.
    

Usnesení č. 537/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Park nad
tunelem" do kontinuální výzvy Re-
gionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa 3 −
Udržitelný rozvoj měst a venkovských
sídel, Oblast podpory 3.1 − Rozvoj
urbanizačních center, Projekty − Inte-
grovaný plán rozvoje měst a
    z a v a z u j e     s e
    k zajištění spolufinancování pro-
jektu "Park nad tunelem" a zajištění
jeho finančního krytí ve výši celko-
vých nákladů projektu.
    

Usnesení č. 538/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s o u h l a s í
    s předložením žádosti "Areál pro
sportovní a volnočasové aktivity u
Hellerova rybníka" do kontinuální vý-
zvy Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa
3 − Udržitelný rozvoj měst a venkov-
ských sídel, Oblast podpory 3.1 − Roz-
voj urbanizačních center, Projekty −
Integrovaný plán rozvoje měst a
    z a v a z u j e     s e
    k zajištění spolufinancování pro-
jektu "Areál pro sportovní a volnoča-
sové aktivity u Hellerova rybníka" a
zajištění jeho finančního krytí ve výši
celkových nákladů projektu. 
    

Usnesení č. 539/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    finanční spoluúčast statutárního
města Jihlavy ve výši 300.000,− Kč
na podílu vlastního spolufinancování
žadatele v projektu "Mahenka − cen-
trum sociálních služeb" Diecézní cha-
rity Brno financovaného z Regionál-
ního operačního programu NUTS II
Jihovýchod a
    s ch v a l u j e
    poskytnutí dotace ve výši 300.000,−
Kč pro Diecézní charitu Brno na podíl
vlastního spolufinancování žadatele
v projektu "Mahenka − centrum soci-
álních služeb" za předpokladu uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace z
Regionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod dle zdůvodnění.
    

Usnesení č. 540/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    b e r e     n a     v ě d o m í
    zprávu o projektu číslo CCI
2005/CZ/16/C/PE/003 z Fondu sou-
držnosti "Rekonstrukce stávajících a
výstavba nových stok a zajištění
množství a jakosti pitné vody v re-
gionu jihlavsko" a
    s o u h l a s í
    se spolufinancováním projektu z
Fondu soudržnosti dle plánu − přílohy
č.j. OSR/2813/2008 a
    u k l á d á
    ekonomickému odboru zapracovat
spolufinancování projektu do kapitá-
lového rozpočtu na rok 2009 a do
rozpočtového výhledu na roky 2010
− 2013.
    

Usnesení č. 541/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí finančního daru za nad-
standardní sportovní reprezentaci
města Jihlavy v roce 2007 z rozpočtu
statutárního města Jihlavy na r. 2008
sportovcům:
    Jan Kotyza, L. Janáčka 9, Jihlava,
fyz.os. (Kuželkářský klub PSJ Jihlava)
25.800,− Kč − za 1. místo na MS v
kuželkách v kategorii smíšených dvo-
jic v Košicích Slovensko
    Jan Lauerman, Žižkova 85, Jihla-
va, fyz.os. (SK OK Jihlava) 20.900,−
Kč − za 4. místo na MS v lyžařském
orientačním běhu − štafeta v Moskvě,
Rusko
    

Usnesení č. 542/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí dotací z rozpočtu statu-
tárního města Jihlavy v roce 2009 −
sport − subjektům:

    HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého
23 9,000.000,− Kč − na provoz zim-
ního stadionu v r. 2009
    HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého
23 7,000.000,− Kč − na činnost spo-
lečnosti v r. 2009
    HC Dukla Jihlava − mládež,
obč.sdr., Tolstého 23 3,500.000,− Kč
− na činnost občanského sdružení v
r. 2009
    FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Ji-
ráskova 69 6,000.000,− Kč − na kom-
pletní zajištění výchovného procesu
mládeže a správy letních stadionů na
r. 2009
    Služby města Jihlavy, s.r.o., Ha-
vlíčkova 64 5,310.000,− Kč − na krytí
ztráty z provozu objektu E. Rošického
6 na rok 2009
    Tenisový klub Spartak Jihlava,
Mostecká 24, obč. sdr. 610.000,− Kč
− na pronájem sportoviš� − venkov-
ních antukových kurtů a tenisových
hal pro přípravu a soutěžní utkání
mládeže včetně tenisové školy v r.
2009
    

Usnesení č. 543/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory: JED-
NOLETÝ GRANT (kultura)
    Performing Arts (hudba ostatní) −
subjektu:
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
135.000,− Kč − na náklady spojené s
úhradou honorářů při organizování
koncertu Evy Urbanové a Karla Gotta
v březnu 2009 v DKO Jihlava
    

Usnesení č. 544/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí neinvestičního příspěv-
ku Mateřské škole Mozaika Jihlava,
Březinova 114, příspěvkové organiza-
ce z prostředků Pojistného fondu sta-
tutárního města Jihlavy ve výši
24.914,50 Kč.
    

Usnesení č. 545/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    změnu části usnesení č. 322/08−ZM
týkající se příspěvku JOLS, s.r.o., Mi-
líčov 10, ve výši 300.000,− Kč na ob-
novu objektu Křivá 1.
    

Usnesení č. 546/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    b e r e     n a     v ě d o m í
    oznámení xxxxxxxxxxx o odstou-
pení od realizace obnovy domu
Brněnská 24 v rámci Programu rege-
nerace MPR Jihlava v roce 2008.
    

Usnesení č. 547/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): GUSTAV MAHLER A JIHLAVA
subjektu: Komorní filharmonie Vy-
sočina, o.s., Lesní 5, Jihlava
450.000,− Kč − na honoráře, dopravu
a ubytování účinkujících a účastníků
kurzů, pronájmy prostor a propagaci
projektu Mistrovské dirigentské kurzy
Jihlava konaném 16. − 21. 9. 2009 v
DKO Jihlava a Domě filharmonie v
Jihlavě
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): GUSTAV MAHLER A JIHLAVA
subjektu: Občanské sdružení Mahler
2000, spol. Gustava Mahlera, Balbí-

nova 14, Praha 2 23.000,− Kč − na
poplatky za autorská práva a ostatní
náklady (zpracování podkladů, pro-
gramování a design stránek) projektu
Nové vzdělávací interaktivní webové
stránky festivalu MAHLER JIHLAVA
− Hudba tisíců s důrazem na vazbu
Jihlavy a Gustava Mahlera v průběhu
roku 2009
    Občanské sdružení Mahler 2000,
spol. Gustava Mahlera, Balbínova 14,
Praha 2
    90.000,− Kč − na honoráře pro účin-
kující a propagaci akce Mezinárodní
prezentace vazby Gustava Mahlera a
města Jihlavy (posílení pozice Jihlavy
jako důležitého mahlerovského cent-
ra) konané v květnu až prosinci 2009
v Bruselu, Mnichově, Londýně (nebo
New Yorku).
    

Usnesení č. 548/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): KLUBOVÁ SCÉNA subjektu:
STAFAB s.r.o., Žižkova 15, Jihlava
254.250,− Kč − na honoráře pro účin-
kující, náklady na propagaci, služby
v rámci technického zajištění akcí a
poplatky za autorská práva na projekt
Music club Dělňák (10 koncertů) rea-
lizovaný v roce 2009 v Dělnickém do-
mě v Jihlavě.
    Lucie Neubauerová, Březinova 40,
Jihlava (FO) 300.000,− Kč − na hono-
ráře pro účinkující při zajištění pro-
jektu ROCK−SKA−PUNKOVÝ ROK
2009 V TRANE (13 koncertů) reali-
zovaného v roce 2009 v Music Clubu
Trane v Jihlavě.
    

Usnesení č. 549/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − hudba
klasická − subjektu:
    Komorní filharmonie Vysočina,
o.s., Lesní 5, Jihlava 63.000,− Kč −
na honoráře pro účinkující na reali-
zaci výchovných koncertů pro děti z
MŠ a ZŠ v období březen − květen a
říjen − listopad 2009 v Domě filhar-
monie v Jihlavě
    Dětský pěvecký sbor Zvoneček,
Zátopkova 7, Jihlava 81.000,− Kč −
na honoráře pro účinkující, náklady
na dopravu a stravování účinkujících,
pronájem prostor, propagaci, materiál
a vybavení na akce i činnost, služby
spojů na činnost, poplatky za autorská
práva a účastnické poplatky na čin-
nost DPS Zvoneček v roce 2009, na
realizaci 2 koncertů a 12. ročníku fes-
tivalu Laudes liberorum v roce 2009
v Jihlavě
    Jihlavský smíšený pěvecký sbor
Melodie, Sokolovská 133a, Jihlava
195.500,− Kč − na honoráře pro účin-
kující, pronájmy prostor, propagaci,
materiál a vybavení na činnost a akce,
náklady na služby v rámci technické-
ho zajištění akcí, poplatky za autorská
práva a ostatní náklady na koncertní
činnost JSPS Melodie v roce 2009 a
realizaci 3 koncertů v Jihlavě
    Komorní filharmonie Vysočina,
o.s., Lesní 5, Jihlava 71.000,− Kč −
na honoráře a dopravu účinkujících,
pronájmy prostor a propagaci při rea-
lizaci 6 komorních koncertů v období
únor − květen a říjen − listopad 2009
v kostele sv. Ignáce a Domě filhar-
monie v Jihlavě.

(Pokračování na str. 21)
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Usnesení č. 549/08 − ZM

    Komorní filharmonie Vysočina,
o.s., Lesní 5, Jihlava 45.000,− Kč − na
honoráře a dopravu účinkujících na
Vánoční koncert v prosinci 2009 v di-
vadelním sále DKO Jihlava
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
470.000,− Kč − na honoráře a dopravu
účinkujících a náklady na pronájem
prostor při realizaci 2 oper, 2 operet a
1 baletu v březnu, dubnu, květnu, říjnu
a listopadu 2009 v divadelním sále DKO
Jihlava
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kultu-
ra): JEDNOLETÝ PROJEKT − hudba
klasická − subjektu:
    Komorní filharmonie Vysočina, o.s.,
Lesní 5, Jihlava 48.800,− Kč − na ho-
noráře pro účinkující a propagaci akce
Klavírní matiné (4 koncerty) v březnu
− květnu a říjnu − listopadu 2009 v
Domě filharmonie v Jihlavě
    Jihlavský smíšený pěvecký sbor Me-
lodie, Sokolovská 133a, Jihlava
58.000,− Kč − na honoráře pro účinku-
jící, pronájmy prostor, propagaci a ná-
klady na materiál na Svatováclavský
koncert pořádaný 28. 9. 2009 v kostele
sv. Ignáce v Jihlavě
    Jihlavský smíšený pěvecký sbor Me-
lodie, Sokolovská 133a, Jihlava
36.000,− Kč− na honoráře pro účinku-
jící, náklady na pronájmy a propagaci
akce Půlnoční koncert 24. 12. 2009 v
kostele sv. Ignáce v Jihlavě
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
52.000,− Kč − na honoráře pro účinku-
jící na 2 koncerty vážné hudby usku-
tečněné v březnu − dubnu a říjnu −

listopadu 2009 na malé scéně DKO Ji-
hlava
    dále s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kultu-
ra): JEDNOLETÝ PROJEKT − hudba
ostatní − subjektu:
    Horácké divadlo Jihlava, přísp.
org., Komenského 22, Jihlava
160.000,− Kč − na honoráře pro účin-
kující na 12 koncertů jazzové hudby v
lednu − červnu a září − prosinci 2009
v Jazz Clubu Horáckého divadla v Ji-
hlavě
    AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava
47.000,− Kč − na náklady na stravování
účinkujících, na pronájem prostor,
energie a propagaci, náklady na služby
v rámci technického zajištění a poplat-
ky za autorská práva na akci Přij�te
na koncert, pomůžete 2009 konané 5.
9. 2009 v letním amfiteátru v Jihlavě
    AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava
25.000,− Kč − na honoráře pro účin-
kující, propagaci a služby v rámci tech-
nického zajištění akce AlternativaPro
PRIZE 2009 konané v září − říjnu 2009
v některé klubové scéně v Jihlavě
    Ing. Milan Kolář, Komenského 30,
Jihlava (FO) 160.000,− Kč − na hono-
ráře pro účinkující, pronájmy, propa-
gaci a poplatky za autorská práva na
10 koncertů v rámci akce Folk v Jihlavě,
pořádaných v lednu − prosinci 2009 v
hotelu Gustav Mahler a Divadle Na Ko-
pečku v Jihlavě
    Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě,
Tyršova 12, Jihlava 11.500,− Kč − na
honoráře, dopravu a stravování účin-
kujících, energie a propagaci a ostatní
náklady (květiny) na 2 koncerty PS
Foerster konané v červnu a prosinci
2009 v sále kina Sokol v Jihlavě

    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kultu-
ra): JEDNOLETÝ PROJEKT − hudba
ostatní − subjektu:
    Pavel Solar, Kosmákova 13, Jihlava
(FO) 95.000,− Kč − na honoráře pro
účinkující, pronájmy, propagaci, služ-
by v rámci technického zajištění akce
a poplatky za autorská práva na 5 kon-
certů projektu Zpívání se Sampajem
konaných v březnu, dubnu, říjnu − pro-
sinci 2009 v Divadle Na Kopečku v
Jihlavě
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
40.000,− Kč − na honoráře pro účinku-
jící na 2 koncerty akce Šansony konané
v březnu − dubnu, říjnu − listopadu
2009 na malé scéně DKO v Jihlavě
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 34.000,− Kč − na pro-
nájmy, propagaci, věcné odměny účin-
kujícím a ozvučení akce Jihlavský Sla-
vík 2009, konané v listopadu 2009 v
Divadle Na Kopečku v Jihlavě
    ParolaArt, s.r.o., Čajkovského 35, Ji-
hlava 100.000,− Kč − na honoráře akce
Adventní gospelový koncert konaný v
prosinci 2009 v kostele sv. Ignáce v
Jihlavě
    Českomoravská myslivecká jednota,
o.s., Okresní myslivecký spolek, Zno-
jemská 78, Jihlava 22.000,− Kč − na
honoráře, dopravu účinkujících a pro-
pagaci akce VIII. Svatohubertská mše
svatá a koncertu lovecké hudby a zpě-
vu konané 8. 11. 2009 v kostele Nane-
bevzetí P. Marie v Jihlavě
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
275.000,− Kč − na honoráře pro účin-
kující, pronájem, energie a poplatky
za autorská práva na Pořady pro se-
niory (5 koncertů) konaných v únoru

− červnu a září − prosinci 2009 v diva-
delním sále a na malé scéně DKO Ji-
hlava
    Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 29, Jihlava 17.700,− Kč − na proná-
jem prostor, materiál a věcné odměny
pro účinkující na Hudební akademii
konanou 3.6. a 18.12.2009 v Divadle
Na Kopečku v Jihlavě
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
120.000,− Kč − na honoráře pro účin-
kující 3 koncertů projektu Folk a count-
ry hudba pořádaném v únoru − květnu
a září − prosinci 2009 v divadelním
sále DKO Jihlava
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
180.000,− Kč − na honoráře pro účin-
kující 3 koncertů projektu Populární
hudba konaných v březnu − červnu a
září − prosinci 2009 v divadelním sále
DKO Jihlava
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
120.000,− Kč − na honoráře a pronájmy
prostor 3 pořadů projektu Pro dobrou
náladu konaných v únoru − červnu a
září − prosinci 2009 v divadelním sále
DKO Jihlava
    dále s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kultu-
ra): JEDNOLETÝ PROJEKT − vzdělá-
vací pořady − subjektu:
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
304.000,− Kč
    − na honoráře, dopravu a ubytování
účinkujících, pronájmy prostor, nákla-
dy na energie, materiál a služby v rámci
technického zajištění akce Výchovně
vzdělávací projekt pro školy konaný v
únoru − květnu a září − říjnu 2009 v
divadelním sále DKO Jihlava

(Pokračování na str. 22)
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Usnesení č. 549/08 - ZM

    dále s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − di-
vadlo místní − subjektu:
    Občanské sdružení při Gymnáziu
v Jihlavě, Jana Masaryka 1, Jihlava
105.000,− Kč − na honoráře pro účin-
kující, pronájem prostor a ostatní ná-
klady (honoráře, ubytování a stravo-
vání členů poroty) na divadelní festi-
val JID 20−09 konaný ve dnech 19. −
22. 3. 2009 v Divadle Na Kopečku v
Jihlavě
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − divad-
lo místní − subjektu:
    MgA. Jana Mifková, Haškova 21,
Ž�ár nad Sázavou (FO) 197.100,− Kč
− na honoráře, dopravu, ubytování a
stravování účinkujících a pronájmy
prostor na akci Pestrobarevný svět ko-
nanou 18. − 23. 3. 2009 v Divadle Na
Kopečku, Gymnáziu v Jihlavě a míst-
ních klubech
    dále s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − di-
vadlo hostující − subjektu:
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
375.000,− Kč − na honoráře a dopravu
účinkujících na 6 divadelních před-
stavení konaných v lednu − červnu a
září − prosinci 2009 v divadelním sále
DKO Jihlava
    dále s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − di-

vadlo dětská představení − subjektu:
    Občanské sdružení při Základní
škole Jihlava, Havlíčkova 71, Jihlava
21.600,− Kč − na honoráře pro účin-
kující a porotu, pronájem prostor, ma-
teriál a služby v rámci technického
zajištění akce Docela malý festival po-
řádaný 17. 3. 2009 v Divadle Na Ko-
pečku
    Psychiatrická léčebna Jihlava,
Brněnská 54, Jihlava 200.000,− Kč −
na honoráře, dopravu a ubytování
účinkujících, na propagaci, služby v
rámci technického zajištění a poplat-
ky za autorská práva na dětská diva-
delní představení (nedělní pohádky
1x měsíčně a pohádková představení
pro děti MŠ a ZŠ 2x měsíčně mimo
období letních prázdnin) v roce 2009
v Divadle Na Kopečku v Jihlavě
    Karel Paštyka, Štefánikovo nám.
1, Jihlava 88.000,− Kč − na honoráře
pro účinkující, náklady na pronájem
prostor, propagaci, služby spojů a
služby v rámci technického zajištění
projektu Ježkovy pohádkové neděle
(9 přestavení) konaných v červenci a
srpnu 2009 na parkáně u brány Matky
Boží v Jihlavě
    Dům dětí a mládeže Jihlava,
Brněnská 29, Jihlava 97.000,− Kč −
na honoráře pro účinkující, pronájmy
prostor, propagaci, služby v rámci
technického zajištění a ostatní nákla-
dy (věcné odměny) na dětská sobotní
divadelní představení konaná v lednu
− dubnu a září − prosinci 2009 na
malé scéně DDM Jihlava
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − divad-
lo dětská představení − subjektu:
    DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava
145.000,− Kč − na honoráře, dopravu
a ubytování účinkujících, náklady na
pronájem prostor a energie na projekt
Divadelní pohádky (4 představení)
konaných v březnu − dubnu, říjnu −
prosinci 2009 v divadelním sále DKO
Jihlava
    dále s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − tanec
− subjektu:
    Pramínek Jihlava, o.s., Nová 476,
Luka nad Jihlavou 125.000,− Kč − na
pronájem prostor na činnost sdružení
a pronájem prostor na akce pořádané
pro veřejnost v roce 2009 v Jihlavě
    n e s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − tanec
− subjektu:
    Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 122c, Jihlava
17.000,− Kč − na honoráře a dopravu
účinkujících, propagaci, materiál a
ostatní náklady (ceny do soutěží) na
projekt Senior Klub (8 večerů) kona-
ných v měsíci leden − duben, říjen −
prosinec 2009 ve společenském sále
Stamicova 2, Jihlava
    Diecézní charita − Oblastní charita
Jihlava, Jakubské nám. 2, Jihlava

25.000,− Kč − na materiál na akce i
činnost a na pronájmy prostor, pro-
pagaci a služby v rámci technického
zajištění akce "Amen khelas − Všichni
tančíme" konané 8. dubna a 18. pro-
since 2009 v Divadle Na Kopečku v
Jihlavě
    Taneční klub Street Busters o.s.,
Zelená 14, Jihlava 221.000,− Kč − na
honoráře pro účinkující, na pronájmy
prostor na akce i činnost klubu, na
propagaci a materiál a poplatky za
autorská práva související s výstupy
TK Street Busters (3 vystoupení) v
roce 2009
    dále s ch v a l u j e
    poskytnutí finanční podpory (kul-
tura): JEDNOLETÝ PROJEKT − Film
− subjektu: Petr Kubica, Nad Plovár-
nou 14, Jihlava (FO) 680.000,− Kč −
na náklady na energie, propagaci a
ostatní náklady (doprava filmových
kopií) souvisejících s činností kina
Dukla v roce 2009
    dále s ch v a l u j e poskytnutí
finanční podpory (kultura): JEDNO-
LETÝ PROJEKT − Výtvarné umění −
subjektu:
    Horácký fotoklub Jihlava, Březi-
nova 105, Jihlava 7.000,− Kč − na pro-
nájem prostor a materiál na 3 ročníku
akce Fotografická Jihlava konané v
únoru − říjnu 2009 v Jihlavě

(Pokračování na str. 23)
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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)
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Usnesení č. 557/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k. ú. Hosov − st.
p. č. 33 a pozemku p.č. 262/13 dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 307−356/2008 do společného
jmění xxxxxxxxx za kupní cenu 100,−
Kč/m2 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 kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 558/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k.ú. Hosov st.
p. č. 32/2 a pozemku p. č. 262/9 dle
dosud nezapsaného geometrického
plánu č. 307−356/2008 do společného
jmění xxxxxxxxxx za cenu 100,− Kč/
m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami − sjednání práva statu-
tárního města Jihlavy na odstoupení
od kupní smlouvy v případě neuhra-
zení kupní ceny ve sjednaném termí-
nu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 559/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemků v k.ú. Hosov st.
p. č. 32/1 a pozemku p. č. 262/11
dle dosud nezapsaného geometrické-
ho plánu č. 307−356/2008 do výluč-
ného vlastnictví xxx za cenu 100,−
Kč/m2 za podmínek:
    − úhrady kupní ceny do 30 dnů
ode dne podpisu kupní smlouvy obě-
ma stranami − sjednání práva statu-
tárního města Jihlavy na odstoupení
od kupní smlouvy v případě neuhra-
zení kupní ceny ve sjednaném termí-
nu
    − podání návrhu na vklad vlastnic-
kého práva u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Ji-
hlava ve prospěch kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 560/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p. č. 6235/1 v k.
ú. Jihlava do výlučného vlastnictví
Společenství vlastníků jednotek obyt-
ného domu Jiráskova 2420/80,
2421/82, 2422/84, Jihlava, se sídlem
Jiráskova 2420/80 Jihlava, IČ
26278677, za kupní cenu 200,− Kč/m2
dle přílohy MO/4330/08
    

Usnesení č. 561/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na převod
pozemku v k. ú. Jihlava p. č. 5274/27
a pozemků dle dosud v katastru ne-

movitostí nezapsaného geometrické-
ho plánu č. 5157−75/2008 pro k. ú.
Jihlava ze dne 11. 11. 2008 p. č.
5274/28 a p. č. 5274/8 ve vlastnictví
statutárního města Jihlavy za cenu
400 Kč/m2, se společností SILSTAP
spol. s r. o., se sídlem Na Hranici
5447/12b, Jihlava, dle přílohy č. j.
MO/5424/2008.
    

Usnesení č. 562/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na převod
pozemku v k. ú. Jihlava dle dosud v
katastru nemovitostí nezapsaného
geometrického plánu č. 5157−75/2008
pro k. ú. Jihlava ze dne 11. 11. 2008
p. č. 5274/1 ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy za cenu 400 Kč/m2,
xxx dle přílohy č. j. MO/5425/2008.
    

Usnesení č. 563/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na převod
pozemku v k. ú. Jihlava dle dosud v
katastru nemovitostí nezapsaného
geometrického plánu č. 5157−75/2008
pro k. ú. Jihlava ze dne 11. 11. 2008
p. č. 5279 ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy za cenu 400 Kč/m2,
xxx dle přílohy č. j. MO/5426/2008.
    

Usnesení č. 564/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    uzavření kupní smlouvy na převod
pozemku v k. ú. Jihlava dle dosud v
katastru nemovitostí nezapsaného
geometrického plánu č. 5157−75/2008
pro k. ú. Jihlava ze dne 11. 11. 2008
p. č. 5281 ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy za cenu 400 Kč/m2,
xxxx dle přílohy č. j. MO/5427/2008.
    

Usnesení č. 565/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    r u š í
    usnesení č. 479/08−ZM ze dne
04.11.2008 na schválení prodeje po-
zemku p. č. 6235/8 v k. ú. Jihlava do
vlastnictví xxxx
    

Usnesení č. 566/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej pozemku p.č. 6235/8 v k.
ú. Jihlava do společného jmění xxxx
za kupní cenu 1.500,− Kč/m2 za pod-
mínek:
    − 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 kupujícího do 30
dnů po úhradě kupní ceny.
    

Usnesení č. 567/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    záměr směnit část pozemku v k.ú.
Kosov u Jihlavy p. č. 277 ve vlastnictví
xxx potřebnou pro výstavbu vodoje-
mu za pozemek p. č. 269/24 s fi-
nančním vyrovnáním ceny dle tržních
znaleckých posudků.
    

Usnesení č. 568/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnu pozemku v k. ú. Jihlava p.
č. 4380/88 o výměře 45 m2 z vlast-
nictví statutárního města Jihlavy za
pozemek p. č. 4380/85 o výměře 45
m2 z vlastnictví společnosti POZEM-
STAV − QUERCUS, spol. s r. o., Nád-
ražní 6, 674 01 Třebíč dle dosud ne-
zapsaného geometrického plánu č.
4266−512/2007 ze dne 13. 5. 2008,
bez finančního vyrovnání.
    

Usnesení č. 569/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    směnnou smlouvu na směnu po-
zemků v k. ú. Jihlava dle dosud ne-
zapsaného geometrického plánu pro
k. ú. Jihlava č. 5163−409/2008, a to
p. č. 4658/15 o výměře 8 m2 ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy za
pozemky p. č. 4658/16 o výměře 13
m2 a p. č. 4658/17 o výměře 4 m2 ve
společném jmění xxx s finančním vy-
rovnáním rozdílu ve výměrách smě-
ňovaných pozemků ve prospěch xxx
ve výši 4.500,− Kč, dle přílohy č. MO/
5458/2008.
    

Usnesení č. 570/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    zveřejnění záměru prodeje pozem-
ků pod stavbami garáží v k.ú. Jihlava
p.č. 4652/5 až 4652/28, p. č. 4650/5
až 4650/14, p. č. 4650/88, p. č. 4651/3
až 4651/6, p. č. 4652/31, p. č. 4650/15
až 4650/28, p. č. 4650/58 až 4650/70,
p. č. 4650/29 až 4650/44, p. č.
4650/71 až p. č. 4650/87, p.č. 4653/30
až p. č. 4653/47, p. č. 4653/158, p. č.
4653/5 až p. č. 4653/29, p. č. 4653/48
až p. č. 4653/70, p. č. 4653/140 až p.
č. 4653/149 za kupní cenu 1.200 Kč/
m2 v případě podání žádosti vlast-
níkům stavby garáží o koupi pozemku
do 30. 6. 2009 a v případě podání
žádosti vlastníků stavby garáží o kou-
pi pozemku od 1. 7. 2009 za kupní
cenu ve výši minimálně 1.500 Kč/m2.
    

Usnesení č. 571/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v domě
č.p. 1289 v Jihlavě, ul. Husova or. č.
23 na pozemku p. č. 2736/1 − zasta-
věná plocha a nádvoří v k. ú. Jihlava,
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic-
tví bytů, v platném znění a dle Pravi-
del pro prodej bytových jednotek ve
vlastnictví statutárního města Jihlavy
ze dne 18. 12. 2007 ve znění úprav z
23. 09. 2008 včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných
částech domu, příslušenství a po-
zemcích p. č. 2736/1 a p. č. 2737/6 −
ostatní plocha v k. ú. Jihlava, opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření
kupní smlouvy, za cenu dle článku
III. odstavec 2 uvedených pravidel,
po realizaci prodeje garáží ve dvorním
traktu tohoto domu.
    

Usnesení č. 572/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    prodej bytových jednotek v do-
mech, kde došlo v minulosti k prodeji
bytových jednotek dle zákona č.
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v plat-
ném znění, a to:
    − bytové jednotky č. 390/14 v domě

v Jihlavě, Horním Kosově ul. Jarní
or. č. 7
    − bytové jednotky č. 396/32 v domě
v Jihlavě, Horním Kosově, ul. Jarní
or. č. 19
    − bytové jednotky č. 410/9 v domě
v Jihlavě, Horním Kosově, ul. Zimní
or. č. 13
    − bytové jednotky č. 4054/9 v domě
v Jihlavě, ul. Březinova or. č. 126
    − bytové jednotky č. 4388/5 v domě
v Jihlavě, ul. Tylova or. č. 23 v souladu
s Pravidly pro prodej bytových jed-
notek ve vlastnictví statutárního měs-
ta Jihlavy ze dne 18. 12. 2007 ve znění
úprav z 23. 09. 2008, včetně přísluš-
ných spoluvlastnických podílů na
společných částech domu a přísluš-
ných pozemcích a včetně zůstatku
finančních prostředků spojených se
správou a údržbou příslušných domů,
oprávněným nájemcům ke dni uza-
vření kupní smlouvy, za cenu dle
článku III. odstavec 1.
    

Usnesení č. 573/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    dle pravidel pro prodej nebytových
prostor ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy v domech, v nichž došlo
k prodeji jednotek dle zákona č.
72/1994 Sb., v platném znění, převod
nebytové jednotky č. 2630/410 v do-
mě č. p. 2630 v Jihlavě, ul. Erbenova
or. č. 46, 48, Hamerníkova or. č. 12
na pozemcích v k. ú. Jihlava p. č.
4665/20, p. č. 4665/24, p. č. 4665/25,
vše zastavěná plocha a nádvoří, včet-
ně příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, pří-
slušenství, uvedených pozemcích a
kanalizačních a vodovodních přípoj-
kách ve smyslu zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích, a
včetně zůstatku finančních prostřed-
ků spojených se správou a údržbou
domu č. p. 2630, xxx za kupní cenu
celkem 879.300 Kč.
    

Usnesení č. 574/08 − ZM

    Zastupitelstvo města Jihlavy
    s ch v a l u j e
    dle pravidel pro prodej nebytových
prostor ve vlastnictví statutárního
města Jihlavy v domech, v nichž došlo
k prodeji jednotek dle zákona č.
72/1994 Sb., v platném znění, převod
nebytové jednotky č. 2598/403 v do-
mě č. p. 2598 v Jihlavě, ul. Erbenova
or. č. 35 na pozemcích v k. ú. Jihlava
p. č. 4640/17, p. č. 4640/18, p. č.
4640/19, vše zastavěná plocha a nád-
voří, včetně příslušného spoluvlast-
nického podílu na společných částech
domu, příslušenství, uvedených po-
zemcích a kanalizačních a vodovod-
ních přípojkách ve smyslu zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích, a včetně zůstatku finančních
prostředků spojených se správou a
údržbou domu č.p. 2598, xxx za kup-
ní cenu celkem 2.453.400 Kč s uplat-
něním výjimky z uvedených pravidel
spočívající v úhradě kupní ceny pro-
dávajícímu nejdéle do 60 pracovních
dnů ode dne vkladu vlastnického prá-
va podle příslušné kupní smlouvy s
podmínkou předložení úvěrové
smlouvy prodávajícímu před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva
katastrálnímu úřadu a s podmínkou
uzavření příslušné kupní smlouvy
nejpozději do 90 dnů ode dne roz-
hodnutí zastupitelstva města o pro-
deji. (Pokračování v příštím čísle)









Zastupitelstvo umožnilo vstup
nového akcionáře do FC Vysočina

Příprava startuje 6. ledna
JIHLAVA − Fotbalisté FC Vysočina
už znají termín začátku ne(oblíbené)
zimní přípravy. Dovolená jim končí
v úterý 6. ledna, kdy je na programu
první tréninková jednotka.
    Struktura zimního drilu bude shod-
ná s rok starým modelem, který na-
startoval družinu kouče Karola Marka
k velmi úspěšnému roku 2008. Druhý
tým druholigové tabulky čeká kom-
binace povětšinou domácích utkání
se soupeři z nižších soutěží se zápasy
proti kvalitním protivníkům. Její sou-
částí bude též soustředění v Itálii, kde
Jihlavané odehrají dva dosud ne-
upřesněné přáteláky a další je čeká
cestou v Rakousku.

    Generálkou na jarní polovinu se-
zony (FC Vysočina ji zahajuje v so-
botu 7. března na Slovácku) bude
stejně jako před rokem duel s Mutě-
nicemi.
    Harmonogram přípravy (změny
vyhrazeny): sobota 17. ledna: Jihla-
va − Znojmo, sobota 24. ledna: České
Budějovice − Jihlava, středa 28. led-
na: Jihlava − Bystrc, sobota 31. ledna:
2x Dubnica − Jihlava, středa 4. února:
Jihlava − Krč, sobota 7. února: Inter
Bratislava − Jihlava, středa 11. února:
Jihlava − Třebíč, sobota 28. února:
Mutěnice − Jihlava. −cio−

C o  j e  L i m a r  C a p i t a l
    Limar Capital B.V. je nizozemská
společnost, již založilo konsorcium
fyzických osob napojených na pod-
nikatelské aktivity PSJ Jihlava. Figu-
rují v ní občané České republiky a
jiných zemí Evropské unie, kteří se
rozhodli podporovat jihlavský fotbal
z vlastních prostředků.
    Nový akcionář se zavázal setrvat
ve struktuře FC Vysočina minimálně

po dobu tří let. Dojde−li v tomto ča-
sovém horizontu k naplnění hlavního
cíle, jímž je postup A−týmu do Gam-
brinus ligy, bude podpora klubu ze
strany Limar Capital prodloužena o
další tři roky. Během následujících
šesti let by společnosti Limar Capital
a PSJ investovaly do oddílu minimál-
ně sto milionů korun. −cio−

Foto: 2801
Š: 100.00 / V: 78.63

ČERVEN roku 2005 proběhl ve znamení oslav historického postupu FC Vysočina
do Gambrinus ligy. Vstup nového akcionáře, společnosti Limar Capital, do
klubu s sebou přináší naději, že nejpozději do tří let si fanoušci společně s
hráči postupové veselí zopakují. Foto: archiv JL
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JIHLAVA − Jihlavští zastupitelé
schválili 16. prosince na pravidelném
úterním zasedání navýšení základní-
ho kapitálu akciové společnosti FC
Vysočina Jihlava, čímž umožnil vstup
do klubu dalšímu akcionáři.
    Novým strategickým partnerem od-
dílu se stala avizovaná společnost Li-
mar Capital B.V.
    Schválení návrhu předcházela vel-
mi dlouhá a bouřlivá diskuse zastu-
pitelů, do níž se zapojil Zdeněk Tulis,
ředitel FC Vysočina. Dotazům zastu-
pitelů byl dále přítomen David Hraz-
díra, zástupce Limar Capital.
    S navýšením základního kapitálu
nakonec souhlasilo třiadvacet ze se-
dmatřiceti přítomných zastupitelů.
Osm bylo proti.
    Hned druhý den − ve středu 17.
prosince − proběhla mimořádná valná

hromada FC Vysočina, na níž došlo
ke schválení navýšení základního
jmění o pět milionů korun. Dále byla
odvolána dozorčí rada a následně
jmenováni noví členové tohoto statu-
tárního orgánu. Nově složená rada
poté odvolala původní představenstvo
a jmenovala jeho nové členy.
    Předsedou představenstva FC Vy-
sočina byl jmenován Jiří Pech, ředitel
pozemních staveb PSJ Jihlava. Ve
funkci šéfa klubu setrvá Zdeněk Tulis,
jenž byl zároveň zvolen místopřed-
sedou představenstva.
    Po navýšení základního jmění zís-
kal Limar Capital 42,85 procent oddí-
lových akcií a PSJ nyní disponuje 40
procenty. Město Jihlava a Pivovar Ji-
hlava se navyšování nezúčastnily a
jejich podíl se snížil na 14,3, respek-
tive 2,85 procenta. −cio−

Dukla v prosinci se střídavými úspěchy
    Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava
sehráli v posledním měsíci roku 2008
dohromady osm soutěžních utkání, z
toho pět na kluzištích soupeřů a
pouze třikrát měli možnost vidět di-
váci družinu trenéra Bedřicha Ščer-
bana na domácím ledě.
    Jednatel Dukly se postavil dočasně
na lavičku k seniorskému týmu po
rezignaci trenéra Karla Dvořáka, ale
ve čtvrtek 4. prosince rozhodlo vedení
hokejového klubu, že ve funkci hlav-
ního trenéra zůstane do skončení le-
tošní sezony.
    "Na letní přípravu do sezony
2009/10 však budeme mít trenéra no-
vého," sdělil sportovní manažer Duk-
ly Patrik Augusta.
    V prvním prosincovém duelu se
střetli Jihlavští s Hradcem Králové na
ledě soupeře. Hradec vedl po dvou
třetinách rozdílem tří gólů, ale Dukla
začala v závěru finišovat a dvěma
rychlými góly snížila na 3:2. Vyrovnat
se jí nepodařilo, nebo� v poslední mi-
nutě se trefili při power play domácí
− 4:2.
    V rámci 30. kola jeli jihlavští hoke-
jisté do severních Čech k těžkému
zápasu do Chomutova. Proti zkuše-
nému celku domácích neměli hráči
vedení kapitánem Bakusem pražád-
nou šanci na lepší výsledek a po še-
desáti minutách hry opouštěli led za
nelichotivého stavu − 6:1.
    Trojici zápasů na ledech soupeřů

završila Dukla o čtyři dny později opět
na severu Čech v Kadani. S houžev-
natým celkem Kadaně hráli hosté dvě
třetiny vyrovnanou partii. V závěreč-
né dvacetiminutovce se domácí trefili
do sítě Milana Řehoře pouze jednou,
zatímco hráči v červenožlutých dre-
sech třikrát a získali po dvou prohrách
zasloužené tři body − 2:4.
    Dvaatřicáté kolo svedlo do vzájem-
ného duelu týmy ze sousedních měst.
Do Jihlavy přijeli k derby havlíčko-
brodští Rebelové. Ve velmi dramatic-
kém zápase padlo devět branek, bo-
hužel do jihlavské branky o jednu

více, takže ani osmý pokus v řadě −
porazit Rebely − Dukle nevyšel. Ko-
nečný výsledek − 4:5.
    V polovině prosince jela Dukla do
Hradce Králové podruhé během
čtrnácti dnů opět. A tentokráte byla
úspěšná. V zápase chudém na branky
rozhodl jeden jediný gól. V polovině
utkání byl úspěšný David Dolníček.
V tabulce se tak Dukla na sedmá pří-
čce přiblížila právě šestému Hradci
na pouhé tři body. Konečný výsledek
− 0:1.
    Po dobře sehraném duelu na vý-
chodě Čech přivítali svěřenci trenérů

Ščerbana, Mejzlíka a Tottera na ledě
HZS těžkého soka z Chomutova. Nad-
stavbová část 1. hokejové ligy svedla
do vzájemných zápasů celky, které
spolu dohrávaly základní část, takže
zápasy s Hradcem Králové a s Cho-
mutovem následovaly v krátkém ča-
sovém sledu.
    Domácí začali velmi dobře a s tý-
mem plným zvučných jmen drželi v
první třetině krok. Ve druhé části hos-
té odskočili na dvougólový rozdíl, ale
do druhé přestávky Dukla snížila. V
poslední dvacetiminutovce vyrovnal
na 3:3 Suk.
    Chomutov se dostal opět do vedení,
ale při vlastním oslabení vyrovnala
posila ze Zlína Balán. V prodloužení
gól nepadl, takže o bodu navíc roz-
hodli hosté při samostatných nájez-
dech 4:5 sn.
    Ve 35. kole si odjela Dukla opět na
sever Čech pro výprask od exextrali-
gového Ústí nad Labem. Domácí hrá-
če z Vysočiny přehrávali po celý prů-
běh zápasu, takže se nikdo nemohl
divit konečnému stavu − 7: 2.
     Poslední zápas v roce 2008 ode-
hrála Dukla na domácím ledě proti
poslednímu celku tabulky Porubě. Se-
veromoravané nepředvedli žádný osl-
nivý hokej, kterému se domácí rádi
přizpůsobili, takže spokojenost byla
pouze se třemi získanými body. Ko-
nečný výsledek − 3:1. −vš−

Foto: 2802
Š: 100.00 / V: 52.00

PROKLETÍ REBELŮ TRVÁ. Hokejisté Jihlavy měli v prosinci možnost na osmý
pokus pokořit tým ze sousedního města. Nepodařilo se − Rebelové z Havlíčkova
Brodu si udrželi neporazitelnost, kterou s Duklou drží od konce listopadu
2006. Foto: Vladimír Š�astný








