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(Redakčně kráceno)
Usnesení č.169/13-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – zvýšení pří-

jmové o výdajové části rozpočtu o přijaté dotace.
- na Projekt řízení IPRM JV 001 – manažer 

IPRM ve výši 364.335,30 Kč
- na projekt Regenerace veřejných prostranství 

v části města Jihlava – Pávov ve výši 3.623.129,44 
Kč

a převod částky 3.987 tis. Kč do Fondu kofi nan-
cování evropských projektů dle zdůvodnění.

Usnesení č. 174/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření -  zvýšení tř. 8 

Financování – zapojení fi nančních prostředků z 
Fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury 

a sociální oblasti ve výši 100 tis. Kč do tř. 5  Běž-
ných výdajů, § 3319 Záležitosti kultury – provoz-
ní výdaje odboru školství, kultury a tělovýchovy 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 175/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e

provedení rozpočtového opatření – zvýšení tř. 8 
Financování – zap ojení fi nančních prostředků z 
Fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a 
sociální oblasti ve výši 1.000 tis. Kč do tř. 6 Kapi-
tálové výdaje (odbor správy realit) – akce Výstav-
ba kabin v prostorách Horáckého zimního stadio-
nu dle zdůvodnění.

Usnesení č. 176/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: převod z re-

zervy ve výši 600 tis. Kč do kapitálových výdajů 
na akci Rekonstrukce komunikace II/523 ul. Jirás-
kova, Na Dolech a Humpolecká dle zdůvodnění.

Usnesení č. 178/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru (624 ks poukázek na 

stravu) v hodnotě 37 440 Kč Středisku křesťanské 
pomoci Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava dle zdů-
vodnění.

Usnesení č. 180/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení rozpočtové káz-

ně ve výši 95 000 Kč spolku Tělocvičná jednota 
Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, 586 01 Jihlava dle žá-
dosti č.j.: MMJ/EO/2045/2013. 

(Pokračovaní na tsr. 22) 

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 11. 6. 2013 
Jihlava je členem Asociace měst pro cyklisty

 prodat volnou bytovou jednotku č. 394/7 ve 
4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m , min. 
kupní cena 600.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 4. 9. 2013 s uzávěrkou žádostí 

dne 2. 9. 2013 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prostory:
- nebytové prostory v 1. NP domu Masarykovo 

nám. 23 v Jihlavě, býv. prodejna sportovního vyba-
vení a potřeb pro snowboarding a skateboarding, 84 
m , minimální roční nájemné 187.320,- Kč

- nebytové prostory ve 2. NP domu Matky Boží 20 
v Jihlavě, vstup ze dvora, býv. realitní kancelář, 52,75 
m , minimální roční nájemné 54.253,- Kč

- nebytové prostory ve 3. NP domu Masarykovo 
nám. 9 v Jihlavě, býv. kanceláře, 91,50 m , min. roč-
ní nájemné po slevě 81.618,- Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Znojemská 4 v 
Jihlavě včetně movitého vybavení za účelem provo-
zování nekuřácké kavárny, 80 m , minimální roční 
nájemné za pronájem nebytových prostor 15.000,- 
Kč (+ pronájem movitých věcí za nájemné 15.000,- 
Kč/rok + DPH)

- nebytové prostory v 1. NP domu Komenského 
27 v Jihlavě, býv. boutique a svatební salon, 84,30 
m , min. roční nájemné 159.074,- Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Palackého 51 v 
Jihlavě, býv. prodejna textilu a doplňkového zboží, 
63,80 m , min. roční nájemné 131.237,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 2. 10. 2013 s uzávěrkou žádostí 

dne 30. 9. 2013 (v 17.00 hod.)

 prodat nemovitosti:
- objekt občanské vybavenosti č.p. 2938 v Jihlavě – 

Heleníně (budova býv. základní školy v Heleníně), 
ul. Hálkova or.č. 39 na pozemku p.č. 305/2 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Helenín a pozemky p.č. 
305/2, p.č. 306 – trvalý travní porost v k.ú. Helenín, 
minimální kupní cena činí 3,5 mil. Kč

- budovu bez č.p./č.ev. – občan. vybav. (budova 
býv. urologie v areálu staré nemocnice v Jihlavě) na 
pozemku p.č. 3010 – zastavěná plocha a nádvoří s 
pozemky p.č. 3010, p.č. 3011/2 – ostatní plocha, 
jiná plocha, dále s pozemkem p.č. 3011/3 – ostat-

ní plocha, zeleň, dle v katastru nemovitostí dosud 
nezapsaného geometrického plánu (GPL) č. 5687-
18/2011 pro k.ú. Jihlava, a s pozemky p.č. 3007/19 
– ostatní plocha, manipulační plocha, a p.č. 3007/1 
– ostatní plocha, manipulační plocha, dle v katast-
ru nemovitostí dosud nezapsaného GPL č. 6104-
131/2012 pro k.ú. Jihlava, minimální kupní cena 
činí 12,5 mil. Kč

- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešova 
or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, minimál-
ní kupní cena činí 4 mil. Kč 

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 
na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří,  
č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na pozemku 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky p.č. 
119 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 120 – zastavě-
ná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 11 
mil. Kč

 prodat volné jednotky:
- bytovou jednotku č. 1361/2 ve 2. NP domu Ko-

menského 30 v Jihlavě, 2+1, 63,30 m , min. KC 
730.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Matky Boží 28 v Jihlavě:
č. 1246/2 ve 2. NP, 1+kk, 30,40 m , min. KC 

220.000,- Kč
č. 1246/3 ve 2. NP, 2+1, 72,60 m , min. KC 

750.000,- Kč
č. 1246/7 ve 3. NP, 1+kk, 42,20 m , min. KC 

380.000,- Kč
č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m , min. KC 

670.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Brněn-

ská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m , min. KC 830.000,- 
Kč

- bytovou jednotku č. 50/4 ve 2. NP domu Brněn-
ská 11 v Jihlavě, 1+1, 45,50 m , min. KC 480.000,- 
Kč

- bytovou jednotku č. 619/2 ve 2. NP domu La-
zebnická 19 v Jihlavě, 1+1, 33,80 m , min. KC 
430.000,- Kč 

- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m , min. KC po slevě 

450.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m , minimální KC po 

slevě 600.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m , min. KC po sle-

vě 500.000,- Kč
-bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 11 

v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m , min. KC po sle-

vě 360.000,- Kč
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m , min. KC po 

slevě 328.000,- Kč
- bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – 

Heleníně:
č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m , min. KC 

580.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m , min. KC 

540.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m , min. KC 

790.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m , min. KC 

320.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m , min. KC 

440.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m , min. KC 

390.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m , min. KC 

360.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 3654/12 v 5. NP domu Bře-

zinova 26 v Jihlavě, 3+1, 73,90 m , min. KC po slevě 
860.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 v Jih-
lavě – Horním Kosově

č. 393/2, 1. NP, 1+1, 35,83 m , min. KC 360.000,- 
Kč

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m , min. KC 930.000,- 
Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m , min. KC 780.000,- 
Kč

č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m , min. KC 620.000,- 
Kč

- nebytovou jednotku č. 4789/2 (sklad) v 1. PP 
domu Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m , minimální 
kupní cena po slevě 30.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 1125/5 (prodejna) v 1. 
NP domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, 31,80 m , min. 
KC 150.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 619/3 (sklad) ve 2. NP 
domu Lazebnická 19 v Jihlavě, 10,60 m , min. KC 
24.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 163/1 (býv. klubovna) v 
1. PP domu Srázná 34 v Jihlavě, 31,00 m , min. KC 
170.500,- Kč

- nebytovou jednotku č. 184/5 (sklad) v 1. NP 
domu Třebízského 10 v Jihlavě, 45,90 m , min. KC 
322.000,- Kč

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 

Bližší informace bude možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 
567 167 279, 567 167 281 nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.


