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Aktuality

Prodej domů ve městě

Statutární město Jihlava. Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,
zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby dne 14. 3. 2018
s uzávěrkou žádostí dne 12. 3. 2018 (v 17.00 hod.)
 prodat street-stylové překážky
ze Skate parku v Jihlavě, minimální kupní cena činí 50.000 Kč (vč.
DPH)
 prodat volné byty v domech v
Jihlavě:
• č. 1342/1 v domě Křížová 9,
1+kk, 1. NP, 30,40 m2, minimální
kupní cena činí 791.800 Kč
• č. 1879/103 v domě Seifertova
16, 3+1, 2. NP, 75,70 m2, minimální kupní cena činí 1.383.600 Kč
• č. 255/20 v domě Na Vyhlídce 1, 1+1, 3. NP sekce B, 39,90 m2, minimální kupní cena činí 653.600 Kč
• č. 1290/4 v domě Palackého 31, 2+1, 3. NP, 90,70 m2, minimální kupní
cena činí 1.371.800 Kč
• č. 1433/5 v domě Chlumova 11, 1+1, 1. NP, 32,40 m2, minimální kupní
cena činí 623.600 Kč

Graffiti bude prezentovat
Jihlavu jako spojené město
Zeď u parkoviště v Bezručově
ulici bude zpracovaná podle
návrhu Jakuba Menšíka

Jihlavská radnice loni vypsala výzvu na umělecké zpracování plochy
velké zdi u parkoviště v Bezručově
ulici. Na radnici dorazily čtyři návrhy, ze kterých komise vybrala námět
Jakuba Menšíka. Ten navrhuje Jihlavu zobrazit jako místo, které spojuje
východ se západem, Čechy s Moravou, i Prahu s Brnem.
„Dílo jako celek symbolizuje harmonii a rovnováhu ve všech oblastech života, kterou Jihlava poskytuje,“ uvedl
osmatřicetiletý Jakub Menšík, který
má s malbou na zdi již dvacetileté

zkušenosti. Jeho práci lze vidět na
soukromých domech po Jihlavě i na
volně dostupných plochách pro graffiti.
S nápadem využít nově opravenou
plochu pro velké grafické dílo přišli
zástupci firmy Stavotop Jihlava, s.r.o.,
která vlastní nemovitosti v přímém
sousedství s parkovištěm.
Nabídku radnice přivítala. „Město
uhradí náklady spojené s pořízením
zejména podkladových vrstev, barev
a materiálu do výše třiceti tisíc korun,“ dodal primátor Rudolf Chloupek. Plocha v rozloze 130 metrů
čtverečních se barvami rozzáří podle klimatických podmínek během
nadcházejících jarních měsíců. -tz-

 prodat nemovité věci:
pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha
a nádvoří v kat. území Helenín, obec
Jihlava, jehož součástí je dům č.p.
2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or.č. 37, energetická náročnost
budovy dle PENB: F, 438 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí
4.157.586 Kč
Bližší informace na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 630 či 565 592 632,
příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto
záměry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci
výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí
ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

VELKOU ZEĎ parkoviště v Bezručově ulici ozdobí graffiti Jakuba Menšíka.

Repro: archiv MMJ

Sociální téma

Podpora nestátních neziskových
organizací působících v sociální oblasti

Zastupitelstvo města Jihlavy na svém
únorovém zasedání schválilo nový
dotační program, který upravuje podporu
nestátních neziskových organizací
působících v sociální oblasti.

Proto jsme se zeptali náměstka primátora Vratislava Výborného, co bylo impulsem pro tvorbu
tohoto dokumentu.
Jihlava dlouhodobě a pravidelně podporuje
nestátní neziskové organizace formou účelových finančních dotací, a protože tak hodlá činit
i nadále, bylo nutné změnit stávající Zásady pro
činnost Komise pro neziskovou, sociální oblast
a prevenci Rady města Jihlavy, podle kterých se
doposud poskytování dotací řídí, a to až do konce roku 2018.
Z čeho vyplynula nutnost změny stávajících
zásad?
Potřeba změny stávajícího systému, která vedla
k vytvoření nového dotačního programu Jihlavy
na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti, se odvíjí především od změn v systému financování sociálních služeb, vyplývajících z
aplikace evropské legislativy do právního systému České republiky.
Jak tvorba tohoto dokumentu probíhala?
V první fázi byl vytvořen pracovní materiál,
který po jeho kompletaci Komise pro nezisko-

vou a sociální oblast projednala na svých schůzích v září, říjnu a listopadu 2017. Poté, co byly
do materiálu zapracovány věcné připomínky
členů Komise pro neziskovou a sociální oblast,
a návrh byl projednán v politických klubech, byl
zastupitelstvu města předložen ucelený návrh
Dotačního programu statutárního města Jihlavy
na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti ke schválení. Zastupitelstvo nový dotační program schválilo, a to s platností od roku
2019.

Žadatel může požádat o dotace na jím poskytované sociální služby, nebo na přepokládaný
konkrétní účel, a to na každou sociální službu či
konkrétní účel zvlášť. Na poskytovanou sociální
službu či konkrétní účel může žadatel požádat v
kalendářním roce pouze jednou.
Žadatel nemůže žádat o dotaci na úhradu nákladů z finančních prostředků Jihlavy, které jsou
v dotačním programu vymezené jako náklady
neuznatelné, ani z poskytnuté dotace tyto náklady hradit.

Co se schválením nového dotačního programu mění?
Změny se týkají především celého procesu - od
podání žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního
města Jihlavy, přes její projednání, až k poskytnutí (neposkytnutí) dotace žadateli.
Další změny se týkají například maximální výše
účelové dotace v jednotlivých případech, nebo
některých kritérií pro hodnocení žádosti.

Kde se můžeme s novým dotačním programem na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti podrobně seznámit?
Dotační program je k dispozici na stránkách
města Jihlavy https://www.jihlava.cz/dotacniprogramy/Dotační program - sociální oblast - od
r. 2019.
Tímto bych zároveň chtěl požádat všechny žadatele o dotaci v sociální oblasti, aby se s případnými dotazy obraceli přímo na sociální odbor
magistrátu, kde získají potřebné informace.

Co to pro poskytovatele sociálních služeb v
sociální oblasti konkrétně znamená?
Případní žadatelé o dotaci musí počítat s pevně termínovaným obdobím pro podání žádosti,
které vždy spadá do období kalendářního roku,
na který je dotace požadována. K žádostem doručeným mimo uvedený termín nebude přihlíženo. Žádost musí být předložena včetně požadovaných podkladových materiálů.

Co od nového dotačního programu očekáváte?
Nový dotační program především reaguje na
změny v evropské, a následně v české legislativě.
Dále si od něj slibujeme, že poskytne kvalitnější a více odpovídající vazbu na Komunitní plán
sociálních služeb města Jihlavy, a tím i na poskytované služby občanům města.
-tz-

