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Jihlava zná rozpočet na příš-
tí rok. Zastupitelé hlasy koalice 
schválili městský rozpočet na příš-
tí rok. 

Z hlasování vyplývá, že město bude 
v příštím roce hospodařit s fi nanční 
částkou s výdaji ve výši více než 1,4 
miliardy korun. 

Částka okolo 150 milionů korun 
bude určena na rekonstrukci kana-
lizační sítě, rozvoj rezidenční čtvrti 
Buková nebo na rekonstrukci komu-
nikací v ulicích Školní, Šumavská a 
Pávovská.

Město bude navíc dofi nancovávat 
projekty dotované Evropskou unií, 
jako Zoo Pěti kontinentů, zateple-
ní škol, revitalizace sídliště Březinky 
nebo rekonstrukce ulice Srázná. 

Přibližně 120 milionů půjde na 

rozvoj města, kde největší fi nanční 
položku tvoří vybudování zpevněné 
dráhy letiště v Henčově, přibližně 42 
milionů. 

Schválení rozpočtu předcházela 
bouřlivá diskuze mezi zastupiteli z 
řad koalice a opozice. 

ANO i KSČM vadily plánované 
investice do stavby zpevněné dráhy 
na letišti v Henčově. Komunisté po-
ukazovali na to, že většina Jihlavanů 
letadlo nemá. 

„Je otázka, jestli se letiště vůbec bude 
příští rok realizovat,“ odpověděl pri-
mátor Rudolf Chloupek (ČSSD), s 
poukazem, že je nutné ho doprojek-
tovat z důvodu odvodnění plochy. 

KSČM se také nelíbilo, že v roz-
počtu nejsou obsaženy fi nanční 
prostředky na opravu chodníků. 

„Rozpočet je téměř jedna miliarda a 
na chodníky tam není ani koruna,“ vy-
jádřil se Pavel Šlechtický (KSČM), 
s poukazem, že komunisté rozpočet 
nepodpoří. 

Primátor Chloupek odpověděl, že 
na to město nemá fi nanční prostřed-
ky. „Znamenalo by to našetřit si rezer-
vu ve výši sto milionů, pak bychom se 
o tom mohli bavit,“ vyjádřil se Chlou-
pek. 

Odvolával se, že ve městě jsou po-
žadavky na investice ve výši tří mili-
ard korun. 

Zastupitelům z hnutí ANO 2011 
se rozpočet jevil jako málo čitelný 
a vadilo jim také, že je deficitní. 
„Forma je neposouditelná. Ta data, 
která vidíme, jsou strukturovaná tak, 
že nedokážu říci, jestli jsem s tím 

schopen souhlasit,“ vyjádřil stano-
visko ANO zastupitel Daniel Ma-
yer. 

Poté vystoupil František Zelníček 
(ČSSD), který poukázal, že jednání 
předcházela pracovní schůze zastu-
pitelstva k navrhovanému rozpočtu. 

Daniel Mayer se však této schůze 
nezúčastnil. „Tam si každý k tomu 
mohl říci, co kdo chce do rozpočtu měs-
ta dodat,“ doplnil Zelníček. 

„Na pracovním zastupitelstvu jsem 
byl a vznesl jsem tam připomínky k 
opravám chodníku,“ oponoval Pavel 
Šlechtický (KSČM).

V následném hlasování zastupitelé 
21 hlasy koalice rozpočet schválili. 
Proti hlasovalo 14 zástupců opozice, 
dva zastupitelé se zdrželi hlasování.
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Schválený jihlavský rozpočet na příští 
rok dosahuje 1,4 miliardy korun

(Redakčně kráceno – pozn. redakce)

Usnesení č. 33/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotací z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy v roce 2015 – 
sport těmto subjektům:

HC Dukla Jihlava (IČ 
25514750), s.r.o. 7,650.000 Kč

 na úhradu nákladů na provoz zim-
ního stadionu v r. 2015 – energie, 
mzdové náklady, zdravotní a sociál-
ní pojištění, ostatní služby, opravy 
a materiál na opravy, spotřební ma-
teriál, PHM, chemická úprava vody, 
revize, pojištění a ostatní poplatky;

HC Dukla Jihlava (IČ 
25514750), s.r.o. 4,399.000 Kč

 na úhradu nákladů na činnost spo-
lečnosti v r. 2015 – spotřební a kance-
lářský materiál, rozhodčí, doprava na 
zápasy, pronájem sportovních zaříze-
ní, mzdové náklady, zdravotní a sociál-
ní pojištění (kromě hráčských smluv),  
odměny realizačního týmu (trenéři, 
asistenti, kustodi, maséři a vedoucí 
týmů), výroba a umístění reklam, TV 
pořadů a odvysílání upoutávek, inzer-
ce, pronájem vozu a spotřeba PHM, 
telekomunikační služby a správa we-
bových stránek, sportovní materiál 
a jeho opravy, ostatní služby (pořada-
telská služba, přenosy zápasů a marke-
tingové služby);

HC Dukla Jihlava (IČ 
25514750), s.r.o. 2,500.000 Kč

 na úhradu nákladů na provoz Ve-
řejného sportoviště pro lední sporty 
v ulici Tyršova v r. 2015 – energie, 
mzdové náklady, zdravotní a sociální 
pojištění, revize, elektronický a požár-
ní systém, poštovné, telekomunikační 
a poštovní služby, internet, pojištění 
a ostatní poplatky, ostraha objektu, 
úklidové práce, čisticí a hygienické 
prostředky, opravy a údržba, spotřeb-
ní materiál, pronájem  vozu a spotře-

ba PHM, drobné vybavení;
DUKLA Jihlava – mládež 

(70802769) 2,850.000 Kč
 na úhradu nákladů na činnost spol-

ku v r. 2015 – mzdy a ostatní platby 
za provedenou práci, odměny tre-
nérům a asistentům, náklady na do-
pravu, pronájem prostor a vstupy do 
sportovních zařízení, rozhodčí, ma-
teriál a vybavení, telekomunikační 
a poštovní služby, lékařské prohlídky, 
náklady na služby sekretariátu a čin-
nosti spojené se zajištěním zápasů, 
krasobruslařských soutěží, turnajů, 
soustředění, startovné na soutěžích, 
náklady na udržení statusu ČSLH;

FC VYSOČINA JIHLAVA, 
a.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava 
1,000.000 Kč

 na úhradu nákladů na komplex-
ní zajištění správy letního stadionu 
Jiráskova 69, hřiště s umělým po-
vrchem v ul. E. Rošického v roce 
2015 – energie, opravy a údržba, 
odvoz odpadu a ostatní služby (re-
vizní a servisní práce, úklid, BOZP), 
materiál, PHM, služby spojů, ostatní 
náklady (pojistné); 

 Fotbalový klub mládeže VYSO-
ČINA JIHLAVA ( IČ 22908951), 
o. s. 5,000.000 Kč

 na úhradu nákladů na komplexní za-
jištění výchovného procesu mládeže 
a správy letního stadionu Na Stoupách 
v Jihlavě v r. 2015 – honoráře a odmě-
ny rozhodčích, pořadatelů, trenérů, 
zdravotníků, doprava, ubytování ak-
térů akce, zdravotní péče, pitný režim, 
pronájmy prostor, energie, správa sta-
dionu – opravy a údržba, odvoz odpa-
du, úklid, ostatní služby, materiál a vy-
bavení, čisticí prostředky, náklady na 
utkání a soustředění, poštovné a služ-
by spojů, startovné, registrace, pojist-
né, pronájem auta, ekonomické služby, 
ostatní provozní náklady; 

Služby města Jihlavy (IČ 
60727772), s.r.o. 5.460.000 Kč

 na úhradu nákladů na krytí ztráty 
z provozu objektu E. Rošického 6 na 
rok 2015 – energie, spotřeba materi-
álu, opravy a udržování, ostatní služ-
by, ostatní provozní náklady, část re-
žie skladu a správní režie; 

Tenisový klub Spartak Jihlava 
(IČ 60545348) 450.000 Kč

 na úhradu nákladů na pronájem 
sportovišť – venkovních antukových 
kurtů a tenisových hal pro přípravu 
a soutěžní utkání mládeže včetně te-
nisové školy v r. 2015

Usnesení č. 34/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace ve výši 

112.527,12 Kč společnosti COR-
BADA a. s. (IČ 27365743) na úhra-
du úroků dle Smlouvy o postoupení 
práv a povinností ze zakládací listiny 
ze dne 30. 1. 2008 dle zdůvodnění 

Usnesení č. 36/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí fi nančního daru ve výši 

65.000 Kč subjektu PAROLAART, 
s.r.o. (IČ 25309897) na úhradu ná-
kladů na tisk knihy v souladu se zdů-
vodněním

Usnesení č. 40/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
výši fi nancování registrovaných 

sociálních služeb dle zákona o soci-
álních službách a neregistrovaných, 
u kterých je podmínkou, např. certi-
fi kace, akreditace, osvědčení výkon-
ných orgánů, zákonné opodstatnění 
činnosti apod., pro nestátní nezisko-
vé organizace a jednotlivá sdružení 
na následující rozpočtové období 
formou přímého návrhu do rozpoč-

tu města pro rok 2015 takto:
Liga vozíčkářů, Bzenecká  
4226/23, Brno = na službu „Soci-
ální rehabilitace“ – 5.000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Poradenské centrum 
Jihlava, Úprkova 4340/6, Jih-
lava = na „Doplňkové služby pro 
sluchově postižené“ (poradenství, 
servis a půjčovna kompenzačních 
pomůcek pro sluchově postižené) 
– 15.000 Kč
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ  
LIDEM S AUTISMEM – APLA 
– Vysočina o.s., Telečská 1720/7, 
Jihlava = na službu „Odborné soci-
ální poradenství“ – 28.000 Kč
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ  
LIDEM S AUTISMEM – APLA 
– Vysočina o.s., Telečská 1720/7, 
Jihlava = na službu „Denní stacio-
nář“ – 192.000 Kč
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ  
LI DEM S AUTISMEM – APLA 
– Vysočina o.s., Telečská 1720/7, 
Jihlava = na službu „Sociální reha-
bilitace“ – 28.000 Kč
Občanské sdružení pro podporu  
a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 5264/36a, 
Jihlava = na službu „Chráněné 
bydlení“ – 33.000 Kč
Občanské sdružení pro podporu  
a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 5264/36a, 
Jihlava = na službu „Sociální reha-
bilitace“ – 130.000 Kč
Občanské sdružení pro podporu  
a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 5264/36a, 
Jihlava = na službu „Sociálně tera-
peutické dílny“ – 70.000 Kč
Bílý kruh bezpečí, o.s., pro  
Poradnu Bílého kruhu bezpečí 
Jihlava, U Trojice 1042/2, Praha 
5 = na službu „Odborné sociální 
poradenství“ – 20.000 Kč

 (Pokračování na str. 12)

Schválili rozpočet, přidělili dotace 
a rozdělili funkce

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 12. 2014


