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Zastupitelé opět přidělovali dotace
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 12. 4. 

Usnesení č. 83/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy subjektům 
na rok 2016 na provoz a činnost:

Sportovní klub Jihlava, o. s.                                                        
822.000 Kč

na náklady na energie (el. energie, 
zemní plyn, vodné a stočné), opra-
vy, materiál na opravy, revize, služby 
(odvoz odpadu, úklid, BOZP, servis-
ní a montážní práce, vedení účetnic-
tví);

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov 

822.000 Kč
na náklady na opravy, materiál na 

opravy a revize, energie (el. ener-
gie, zemní plyn, vodné a stočné), 
spotřební materiál (čisticí prostřed-
ky, kancelářské  potřeby, pomůcky 
a drobné vybavení), služby (odvoz 
odpadu, úklid, BOZP, servisní a 
montážní práce), pronájem techni-
ky, služby spojů (poštovné, telefon, 
internet, doména);

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
400.000 Kč
na náklady na služby (odvoz odpa-

du, úklid, BOZP, servisní a montáž-
ní práce), spotřební materiál (čisti-
cí prostředky, kancelářské potřeby, 
technický materiál  a pomůcky, drob-
né vybavení), opravy, materiál na 
opravy a revize, energie 

(el. energie, zemní plyn, vodné a 
stočné), služby spojů (poštovné, te-
lefon, internet, doména), účetnictví 
a poradenství;

Tenisový klub ČLTK Jihlava 
61.500 Kč
na náklady na opravy, materiál na 

opravy a revize, služby spojů (poš-
tovné, telefon, internet, doména);

Jihlavská unie sportu, z. s.                                                          
460.000 Kč

na úhradu nákladů na mzdy, po-
jistné a zákonné odvody a platby 
z vyplacených mezd, úklidové služ-
by, spotřební a kancelářský materiál, 
drobné vybavení a pomůcky, ener-
gie, pronájem prostor a služby spojů 
(poštovné, telefon, internet, domé-
na).

Usnesení č. 84/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy v roce 2016 
obchodní společnosti:              

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. 
3.511.366 Kč                                              

na úhradu nákladů na krytí ztrá-
ty provozu sportovního areálu Na 
Stoupách pro období 1. 1. - 31. 12. 
2016 – mzdy včetně zákonných od-
vodů na sociální a zdravotní pojiště-
ní, ostatní služby včetně nájemného, 
materiál, opravy a udržování, ener-
gie, ostatní provozní náklady, odpisy, 
služby TDO.

Usnesení č. 85/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace v oblasti sportu 
a volného času subjektu:

JEJDA…, z. s. 100.000 Kč
na realizaci akce „Celostátní vzá-

jemná výměna zkušeností“ – setká-
ní dobrovolných i profesionálních 
pracovníků s dětmi a mládeží v Jihla-
vě ve dnech 11. - 13. 11. 2016 – na 
náklady na pronájem prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezpro-
středně souvisejících, služby v rám-
ci technického zajištění (ozvučení, 
osvětlení, videoprojekční technika, 
pronájem zařízení) včetně dopravy 
bezprostředně související, odměny 
lektorů, propagaci, cestovné, dopra-
vu a ubytování aktérů souvisejících 
s projektem a materiálové náklady 
včetně drobných cen a odměn (ni-
koliv fi nančních).

Usnesení č. 86/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

STŘED, z.ú. 10.000 Kč
Mládežnická 229, Nové Dvory, 

Třebíč
na provoz Linky důvěry STŘED
Svaz postižených civilizační-

mi chorobami v ČR, OV Jihlava                  
45.000 Kč

Vrchlického 57, Jihlava
na nájemné a provozní náklady or-

ganizace
Centrum pro rodinu Vysočina, 

z.s. 50.000 Kč
Chlumova 1436/3, Jihlava
na Prorodinné aktivity
SK Vodomílek 52.000 Kč
Erbenova 2604/43, Jihlava
na pronájem bazénů Evžena Rošic-

kého a ZŠ Demlova Jihlava
a
uzavření veřejnoprávních smluv 

o jejich poskytnutí v souladu se Zá-
sadami pro činnost Komise pro ne-
ziskovou, sociální oblast a prevenci 
Rady města Jihlavy.

Usnesení č. 87/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí fi nančních dotací 

Středisko křesťanské pomoci Jih-
lava 181.200 Kč

Čajkovského 669/9, Jihlava  
na službu „Azylový dům“ – Azylo-

vý dům pro muže
Středisko křesťanské pomo-

ci - Naděje pro život Jihlava                      
167.000 Kč

Žižkova 2076/108  
na službu „Azylový dům“ – Azylo-

vé ubytování Jihlava a uzavření veřej-
noprávních smluv o jejich poskytnu-
tí v souladu se Zásadami pro činnost 
Komise pro neziskovou, sociální ob-
last a prevenci Rady města Jihlavy.

Usnesení č. 97/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2016, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících 
na území statutárního města Jihla-
va a systém nakládání se stavebním 
odpadem dle přílohy ČJ: MMJ/
OŽP/3998/2016.

Usnesení č. 98/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2016, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2015 o po-
platku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů dle přílohy č.j.: MMJ/
EO/2124/2016.

Usnesení č. 139/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u d ě l u j e

Čestné občanství města Jihlavy 
JUDr. Rudolfu VEVERKOVI in me-
moriam.

Usnesení č. 140/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u d ě l u j e

Cenu města Jihlavy
Prof. Janu KOBLASOVI
Jiřímu HOLÍKOVI
Ing. Vladislavu JIROUŠKOVI.

Usnesení č. 143/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

v o l í
členem Kontrolního výboru Zastu-

pitelstva města Jihlavy Ing. Milana 
Nováka.

Usnesení č. 144/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

o d v o l á v á 

členy osadního výboru Sasov
pana Martina Šabatku,
paní Evu Andrýskovou, 
a zároveň

o d v o l á v á 

z funkce předsedy osadního výbo-
ru Sasov

pana Martina Šabatku.

primátor města
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,

náměstek primátora
Ing. Jaromír Kalina

Jihlava bude mít vlastní faksimile 
dvou vzácných středověkých pamá-
tek - Gelnhausenova kodexu a Zbra-
slavské kroniky. Faksimile, tedy přes-
né kopie, budou zhotoveny ve dvou 
exemplářích od každé knihy, budou 
k dispozici okresnímu archivu a jih-
lavské radnici, která uhradí polovinu 
nákladů na jejich pořízení, tedy 200 
tisíc korun. 

 „Vzácné originály není možné s ohle-
dem na jejich mimořádnou hodnotu 
poskytovat na výstavy nebo pro stu-
dijní činnosti. Protože je o tyto vzácné 
listiny stále velký zájem z řad badate-

lů i široké veřejnosti, vznikla myšlen-
ka pořídit jejich přesné kopie,“ uvedla 
ředitelka Státního okresního archivu 
Jihlava Renáta Pisková. 

„S podporou této myšlenky jsme ne-
váhali. Pro město bude čest tyto kni-
hy mít, budou k dispozici minimálně 
na několik desetiletí. První prezenta-
ce by měla být letos v předvánočním 
čase,“ uvedl primátor města Rudolf 
Chloupek s tím, že vzácné knihy pak 
mohou být k vidění při různých vý-
stavách nebo významných akcích 
města.

 -tz-

Středověké dokumenty budou 
dostupnější veřejnosti

VELKÝ zájem o studium originálních středověkých knih by mohl znamenat jejich 
nenávratné poškození. Restaurátorka Marie Benešová (vlevo) a ředitelka Stát-
ního okresního archivu Jihlava Renáta Pisková proto připravují vytvoření jejich 
přesných kopií, které budou dostupnější, zatímco originály zůstanou v bezpečí ar-
chivu.  Foto: archiv MMJ


