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Usnesení č. 241/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové části rozpočtu o 
podíl na zisku za rok 2010 od Jihlav-
ských kotelen o částku 200.000,- Kč 
a zvýšení výdajové části rozpočtu § 
3319 Záležitosti kultury z důvodu 
navýšení rozpočtu na příspěvky o 
částku 200 ti. Kč

Usnesení č. 242/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru rozvoj města:

tř. 6 Kapitálové výdaje
Rekonstrukce kanalizace a zřízení 

chodníku – Hruškové Dvory – II. 
etapa – I. část +12 000 tis. Kč

Rekonstrukce komunikace, chod-
níků, vodovodu a kanalizace ul. Kol-
lárova - 7 000 tis. Kč

ř. 5 Běžné výdaje
§ 3322 Zachování a obnova kultur-

ních památek 
akce ul. Havlíčkova - rekonstrukce 

mostu U Jánů - 5 000 tis. Kč

Usnesení č. 243/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – zapojení fi nančních prostředků 
z Fondu pro podporu aktivit ve sta-
novených oblastech města Jihlavy ve 
výši 261 tis. Kč do rozpočtu města 
na projekt Regenerace a rozvoj dět-
ských hřišť – II. etapa (odbor rozvo-
je města)

Usnesení č. 244/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce ul. Rantířovská – chodník a 

VO -100 tis. Kč
odbor rozvoje města

akce Rybník Pod Vsí – rekonstruk-
ce +100 tis. Kč

odbor správy realit

Usnesení č. 245/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: 
- zvýšení příjmové části rozpočtu
třída 2 Nedaňové příjmy
§3634 Lokální zásobování teplem
- podíl na zisku za rok 2010 od spo-

lečnosti Jihlavské kotelny s.r.o. ve vý-
ši 2 700 tis. Kč

- zvýšení výdajové části rozpočtu
třída 5 Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
- MŠ a SPC Demlova – neinvestič-

ní příspěvek (vybavení tříd v Domě 
mládeže Na Stoupách) 1 388 tis. Kč

- MŠ Mozaika – neinvestiční pří-
spěvek (vybavení třídy v ZŠ Kolláro-
va) 312 tis. Kč

třída 6 Kapitálové výdaje
- rozšíření kapacity MŠ Mozaika 

+ PD nástavba ZŠ Nad Plovárnou – 
zřízení třídy na 

 ZŠ Kollárova 1.000 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 246/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na základě vý-

zvy v oblasti sportu a volného ča-
su ,,Dlouhodobá činnost organiza-
ce – členská základna do 19 let (k 
31.12.2010)“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, Okružní 
4628/2, Jihlava, občanské sdružení 
160.300 Kč

z toho: pro oddíl moderní gym-
nastiky 37.600 Kč

pro oddíl juda 41.000 Kč
pro oddíl národní házené 35.200 Kč
pro oddíl hokejbalu 38.900 Kč
pro oddíl karate 7.600 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., E. 

Rošického 6, Jihlava 78.900 Kč
Club sportovců Jihlava, U hřbi-

tova 30, Jihlava, občanské sdružení 
81.100 Kč

Malá kopaná, Tř. Legionářů 
1577/4, Jihlava, občanské sdružení 
93.700 Kč

Tenisový klub Spartak Jihlava, 
Mostecká 3700/24, Jihlava, občan-
ské sdružení 84.000 Kč

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. 
Rošického 6, Jihlava, občanské sdru-
žení 126.900 Kč

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, 
Tyršova 12, Jihlava, občanské sdru-
žení 143.800 Kč

z toho: pro oddíl všestrannosti 
124.000 Kč

pro oddíl juda 19.800 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov, Sokolovská 122c, Jihlava, obč. 
sdružení 275.600 Kč

z toho: pro oddíl moderní gym-
nastiky 15.900 Kč

pro oddíl sportovní gymnastiky 
8.800 Kč

pro oddíl stolního tenisu 6.700 Kč
pro oddíl šachu 8.800 Kč
pro oddíl tenisu 2.800 Kč
pro oddíl turistiky 2.100 Kč
pro oddíl volejbalu 22.300 Kč
pro oddíl všestrannosti 69.500 Kč
pro oddíl akrobatického RnR 

14.600 Kč
pro oddíl baseballu 11.800 Kč
pro oddíl sportovní tance 24.800 Kč
pro oddíl mažoretek 1.400 Kč
pro oddíl kopané 44.100 Kč
pro oddíl nohejbalu 1.900 Kč
pro oddíl akrobatické gymnastiky 

40.100 Kč
Florbalová škola Jihlava, Sluneč-

ní 35, Jihlava, občanské sdružení 
91.100 Kč

Dům dětí a mládeže Jihlava, Br-
něnská 29, Jihlava, příspěvková or-
ganizace 62.100 Kč

Dotace u všech subjektů je určena 
na čerpání těchto nákladů r. 2011:

na honoráře a odměny rozhodčích, 
sčitatelů, porotců, lékařský a vete-
rinární dozor na akcích, pronájmy 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
služby v rámci technického zajištění 
(ozvučení, osvětlení, videoprojekční 
technika, pronájem zařízení včetně 

dopravy bezprostředně souvisejí-
cí), dopravu, cestovné a ubytování 
rozhodčích a aktérů, souvisejících 
s akcí (projektem), propagaci (gra-
fi cké návrhy, tisk, kopírování, distri-
buce, výlep plakátů, pronájem výle-
pových ploch, propagace na webu a 
jiné služby bezprostředně souvisejí-
cí), materiálové náklady včetně ná-
kupu drobných cen a odměn (nikoliv 
fi nančních), diplomy, služby spojů, 
startovné a vklady do soutěží, náklady 
na energie (voda, plyn, el. energie). 

Usnesení č. 247/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace v oblasti sportu 

a volného času subjektu: 
Hoch-Potch, Riegrova 4425/19a, 

Jihlava,občanské sdružení 25.000 Kč
na náklady na pronájem prostor při 

celoroční činnosti v r. 2011
Provede: OŠKT Termín: ihned 
Usnesení č. 248/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2011 
– sport subjektu:

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 
1566/23, Jihlava 295.000 Kč

- na úhradu nákladů provozu Ho-
ráckého zimního stadionu v Jihlavě v 
roce 2011-energie, opravy a spotřeb-
ní materiál, revize, chemická úprava 
vody, mzdové náklady, zdravotní a 
sociální pojištění, ostatní služby

a  s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení části rozpočtu o podíl na 
zisku za rok 2010 od Jihlavských ko-
telen o částku 295.000 Kč a zvýšení 
výdajové části provozního rozpočtu 

§ 3419 Tělovýchovná činnost 
– příspěvky a transfery o částku 
295.000 Kč.

Usnesení č. 249/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
ŽIVOT 90 – Jihlava 70.000 Kč
Žižkova 98, Jihlava
na dofi nancování mezd osobních 

asistentů působících ve městě Jihla-
va v roce2011 

Usnesení č. 250/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR 138.332 Kč
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

– Holešovice Pro Regionální pra-
coviště pro kraj Vysočina- Poradnu 
NRZP ČR Havlíčkova 44, 586 01, 
Jihlava na službu odborné sociální 
poradenství v Jihlavě v roce 2011pro 
Regionální pracoviště pro kraj Vyso-
čina- Poradnu NRZP ČR

Usnesení č. 251/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvků z § 3322 Za-

chování a obnova kulturních památek 
Náboženské obci Církve českosloven-
ské husitské v Jihlavě, Komenského 
20, Jihlava na obnovu domu Komen-
ského 20 – příspěvek ve výši 61.000,- 

Kč na obnovu střechy včetně výměny 
klempířských prvků a příspěvek ve 
výši 61.000 Kč na výměnu oken ve 
dvorní části domu.

Usnesení č. 252/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Ekologického fondu Sta-
tutárního města Jihlavy příspěvko-
vé organizaci MŠ Mozaika ve výši 
498 717,- Kč na realizaci sadových 
úprav v areálu MŠ Mozaika, Březi-
nova 113, Jihlava dle zdůvodnění

Usnesení č. 253/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Ekologického fondu Sta-
tutárního města Jihlavy příspěvko-
vé organizaci ZOO Jihlava ve výši 
20 000,- Kč na výsadbu cca 34 ks 
šeříků do prostor hlavního vchodu 
do ZOO a kolem návštěvnické tra-
sy v areálu ZOO dle zdůvodnění

Usnesení č. 254/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů na obnovu vnějších 
povrchů nemovitostí a ostatních 
ploch poškozených sprejery v celko-
vé výši 244 308 Kč těmto žadatelům:

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 
28 229 Kč

Společenství vlastníků jednotek 
obytného domu Žižkova 1873/85,

Jihlava 12 350 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 8 970 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 13 000 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 8 385 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 9 750 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

6 370 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

27 407 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

23 786 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

19 218 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

19 893 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

13 650 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

9 750 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

43 550 Kč
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace s výše uvedenými žadateli
č.j.: MMJ/ORM/1267,1268,1271 

/2011 – MMJ/ORM/1282/2011

Usnesení č. 255/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti ,,Výstavba 

dopravního terminálu – městské 
nádraží Jihlava - 0. etapa´´ do výzvy 
regionálního operačního terminálu 
NUTS 2 Jihovýchod, Prioritní osa1 
– Dostupnost dopravy, oblast pod-
pory 1.2 – Rozvoj dopravní obsluž-
nosti a veřejné dopravy

 (Pokračování také na str. 22)

Zastupitelé posvětili parkovací dům


