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Jihlava je členem Asociace měst pro cyklisty
(Dokončení ze str. 18)

Usnesení č. 181/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení roz-

počtové kázně ve výši 400 000 Kč ob-
čanskému sdružení Jihlavský havířský 
průvod, Masarykovo náměstí 97/1, 
586 01 Jihlava dle žádosti č.j.: MMJ/
EO/1682/2013.

Usnesení č. 182/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení roz-

počtové kázně ve výši 2 626 Kč ob-
čanskému sdružení Jihlavský havířský 
průvod, Masarykovo náměstí 97/1, 
586 01 Jihlava dle žádosti č.j.: MMJ/
EO/1683/2013.

Usnesení č. 183/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e

prominutí odvodu za porušení roz-
počtové kázně ve výši 43 800 Kč sdru-
žení Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie, Sokolovská 133a, 586 01 
Jihlava, IČ: 657 65 851, dle žádosti č.j.: 
MMJ/EO/2137/2013.

Usnesení č. 186/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace 
Středisko křesťanské pomoci – Na-

děje pro život Jihlava 40.000 Kč
Žižkova 108, Jihlava
na mzdové (osobní) náklady a běžné 

provozní náklady na zajištění sociální 
služby ,,Azylový dům pro ženy a mat-
ky s dětmi“ v období od 1.4.2013 do 
22.4.2013

Středisko křesťanské pomoci Jihlava 
245.000 Kč

Čajkovského 9, Jihlava
na provoz sociální služby ,,Azylový 

dům pro muže“ v období od 1.4.2013 
do 22.4.2013, z toho 15.000 Kč může 

organizace použít na pořízení 2 skříní 
a 2 nočních stolků do pokoje pro kli-
enty.

Usnesení č. 187/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
STŘED, o.s. 30.000 Kč
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
na náklady na provoz telefonické kri-

zové pomoci - ,,Linka důvěry STŘED“ 
v roce 2013.

Usnesení č. 188/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na projekt v oblas-

ti kultura – subjektu:
Zdeněk Hajn (IČ: 643 44 266) 

164.000 Kč
na realizaci projektu: Oslavy MČ 

Heroltice

na úhradu nákladů na pronájem pro-
stor včetně ostatních služeb s nájmem 
bezprostředně souvisejících, na služby 
v rámci technického zajištění, na ho-
noráře, dopravu účinkujících a aktérů 
bezprostředně souvisejících s projek-
tem, na propagaci

Ing. Jaroslav Vymazal, 
primátor

Město Jihlava hledá lékaře pro poskytování pracovnělékařských služeb. 
Poskytovatel bude provádět prohlídky pro zaměstnance statutárního měs-
ta Jihlavy v ordinaci nebo zdravotnickém zařízení, které se nachází na území 
města. Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena na dobu neurčitou od 
1. 1. 2014. Zadávací dokumentace bude uveřejněna na internetových strán-
kách města. Kontaktní adresa: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 
97/1, 586 28 Jihlava, Bc. Ivana Svobodová, tel: 567 167 160, e-mail: ivana.
svobodova@jihlava-city.cz.                                                                                        -lm-

Město hledá lékaře

SLUŽBY města Jihlavy,  provozova-
tel aquaparku Vodní ráj v Jihlavě, po-
řádají v sobotu 31. 8. 2013 v areálu 
Vodního ráje akci „Rozloučení s prázd-
ninami s Mývalem Ondřejem“. Od 
13.00 budou připraveny zejména pro 
děti různé soutěže a atrakce a během 
odpoledne proběhne fi nále Miss Vodní 
ráj 2013. 
Tentokrát dostanou příležitost všechny 
návštěvnice Vodního ráje, které budou 
uvedený den v prostoru areálu.                                                                        

Foto: Lubomír Maštera

Poslední den prázdnin bude 
na Vodním ráji veselo Už několik měsíců usiluje město 

Jihlava o vydání svého majetku ze 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko.  Jihlava k 31. 12. 2012 ze svazku 
vystoupila, rozchod ale neprobíhá 
tak samozřejmě a relativně jedno-
duše, jak by probíhat mohl a měl. Ji-
hlava se stále ještě nedomohla svého 
vodohospodářského majetku, SVAK 
jej městu dosud nevydal. Vydání ma-
jetku přitom mělo proběhnout nej-
později jeden měsíc po vystoupení 
města ze svazku – říkají to vlastní 
stanovy svazku i rozhodnutí valné 
hromady svazku.

Protože se v této věci k veřejnosti 

dostávají různé informace, pro kaž-
dého, kdo se o téma zajímá a chce 
si o činnosti obou stran udělat vlast-
ní úsudek, je na webu města Jihlavy 
otevřena nová rubrika „Vystoupení 
Jihlavy ze SVAK Jihlavsko“.  Jsou zde 
chronologicky zveřejněny dokumen-
ty, které od konce roku 2012 mezi 
městem a svazkem putovaly. Doku-
menty se budou průběžně doplňo-
vat.

Rubriku „Vystoupení Jihlavy ze 
SVAK Jihlavsko“ najdete na adrese 
www.jihlava.cz na úvodní straně jako 
poslední (nejnižší) položku v levém 
červeném sloupci.                             -rt-

Spor Jihlavy a SVAKu na webu


