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Zastupitelé přidělovali dotace do kultury
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 14. února 

(Redakčně kráceno)
Usnesení č. 12/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy subjektu:
DS Stříbrné Terasy o.p.s.
se sídlem Havlíčkova 5624/34b, 

586 01 Jihlava ve výši 4.000.000,- 
Kč

a
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnu-

tí dotace dle přílohy č. j. MMJ/
EO/7972/2017.

Usnesení č. 13/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy subjektu:
Corbada, a.s., ve výši 75.310 Kč 

na úhradu úroků dle Smlouvy o po-
stoupení práv a povinností ze zaklá-
dací listiny ze dne 30. 1. 2008 

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

přesun v rámci schváleného rozpoč-
tu ekonomického odboru ve výši 76 
tis. Kč z § 6310 Obecné příjmy a vý-
daje z fi nančních operací na § 6409 
Ostatní činností  

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 14/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace Plavecké škole 

Jihlava, s.r.o., na částečnou úhradu 
provozních nákladů z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy v roce 2017 
ve výši 500.000 Kč

a
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace dle přílohy č. j.: MMJ/OŠK-
T/9729/2017-KrH.

Usnesení č. 15/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Jihlavy 2017 
v rámci programu CELOROČ-
NÍ PROGRA M VÝZNAMNÉHO 
CHARA KTERU 2017 následujícím 
subjektům na úhradu nákladů při re-
alizaci projektu v oblasti kultury:

DOC.DREAM services s.r.o.
21. Mezinárodní festival doku-

mentárních fi lmů Ji.hlava 2017      
2.150.000 Kč

Občanské sdružení Mahler 2000 
- Společnost Gustava Mahlera, z.s.

Mezinárodní festival Hudba tisíců 
Mahler - Jihlava 2017   960.500 Kč

Společnost pro FSU, z.s. 
60. festival sborového umění Jihla-

va 2017 464.500 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
Celoroční dramaturgie prostoru 

DIOD 674.500 Kč
Jihlavský havířský průvod, z.s. 
Jihlavský havířský průvod a Pouť ke 

svatému Jánu 2017 – Havíření 2017 
 503.500 Kč

Filharmonie G. Mahlera, z.s.  
Filharmonie G. Mahlera pro Jihlavu 
932.000 Kč

Opera mladých, z.s. 
Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba 

Pustiny v operním zpěvu pro 35 zemí 
světa (10. ročník) 315.000 Kč

a   d á l e   s c h v a l u j e
uzavření smluv o poskytnutí dotace 

s těmito subjekty v souladu se zdůvod-
něním

a    u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy 2017 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPORA  
2017 následujícím subjektům na úhra-
du nákladů při realizaci projektu v ob-
lasti kultury v kategoriích:

hudba klasická:
Pěvecké sdružení Campanula Jih-

lava, z.s. 
Vánoční koncert PS Campanula Jih-

lava 57.050 Kč
DKO s.r.o. 
Opera Lazebník sevillský  80.000 

Kč
Opereta Země úsměvů 79.000 Kč
Jihlavský smíšený pěvecký sbor 

Melodie, z.s. 
Koncertní činnost JSPS Melodie v 

období leden-červen 2017 v Jihlavě 
80.000 Kč

Koncertní činnost JSPS Melodie v 
období září-prosinec 2017 v Jihlavě 
60.000 Kč    

hudba ostatní:
DKO, s.r.o. 
Cikáni jdou do nebe – hudební bala-

da 80.000 Kč
AlternativaPro, občanské sdruže-

ní 
Přijďte na koncert, pomůžete 2017 

77.000 Kč
Vietnamský spolek na Jihlavsku, 

z. s. 
Den dětské vietnamské kultury 

70.000 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
Gospelové Vánoce 100.000 Kč
Horácké divadlo Jihlava
Koncerty v Jazz clubu HDJ 52.592 

Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
90 let PS Foerster – výroční galakon-

cert 70.000 Kč

divadlo místní:
Divadlo T.E.J.P. 
Site specifi c projekt – Divadlo na Sta-

ré Plovárně 2017 100.000 Kč
Spolek na podporu mezinárodní-

ho přátelství Slunce 
JID 20-17  100.000 Kč

divadlo hostující:
DKO, s.r.o. 
Pražská divadla 79.450 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
Jihlavské divadelní léto 81.800 Kč
DE FACTO MIMO, z.s.
De Facto večery v Jihlavě 70.000 Kč

divadlo, dětská představení:
Dětský domov se školou, středis-

ko výchovné péče a základní škola, 
Jihlava 

Festival zájmové umělecké činnosti 
výchovných ústavů a dětských domo-
vů se školou - XXVII. Ročník  60.000 
Kč

PAROLAART, s.r.o. 
S Jihlavskými listy za pohádkou pro 

celou rodinu 78.000 Kč
S Jihlavskými listy za pohádkou pro 

MŠ a 1. třídy ZŠ 78.500 Kč
Horácké divadlo Jihlava, příspěv-

ková organizace 
Poprvé v divadle a nejen v hledišti 

50.000 Kč

happening:
DKO, s.r.o. 
Malá scéna DKO  95.200 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
O nejhezčí vánoční stromeček 

83.850 Kč

vzdělávací pořady:
DKO, s.r.o. 
Svět kolem nás 44.288 Kč

fi lm:
DOC.DREAM services s.r.o. 
Jihlava Industry 2017    100.000 Kč
FEBIOFEST, s.r.o. 
24. MFFP – Febiofest 2017 

– Regionální ozvěny JIHLAVA 
100.000 Kč 

FABES, s.r.o.  
LETNÍ KINO na náměstí  56.770 

Kč

Výtvarné umění:
Filip Fišer 
Nultá generace 2017, Festival mladé-

ho výtvarného umění Jihlava  
 75.000 Kč

městské slavnosti a jiné akce a akti-
vity:

Via Vysočina, s.r.o. 
Jihlavský masopust 2017  65.000 

Kč
FABES, s.r.o. 
Amen Roma sam: Oslavy meziná-

rodního dne Romů 58.000 Kč
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 
Týden pro rodinu 2017 70.000 Kč

Usnesení č. 17/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy 2017 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPORA  
- ČINNOST 2017 následujícím sub-
jektům na úhradu nákladů při realizaci 
projektu v oblasti kultury:

Hotch-Potch, z. s.  
Zajištění pronájmu na rok 2017 na 

výchovu dětí, dospívající mládeže v 
tanci 100.000 Kč

NART DANCE SCHOOL  
Činnost taneční školy Nart dance 

school  55.000 Kč

Usnesení č. 18/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí daru (720 ks poukázek 

na stravu) v celkové hodnotě 43.200,- 
Kč Středisku křesťanské pomoci 
Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava 

a
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí daru 

dle přílohy č. j. MMJ/EO/7987/2017.
 Ing. Vratislav Výborný
 náměstek primátora
 Ing. Jaromír Kalina
   náměstek primátora


