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 Služby města Jihlavy vyhodnotily  blokové čištění místních komunikací. Při 
letošním úklidu bylo odtaženo 227 vozidel, jejichž majitelé nerespektovali 
dopravní značení. Jarní blokové čištění místních komunikací stálo letos 6.261 
397,- Kč bez DPH, rok 2008 - úklid komunikací:  6.017 746,- Kč a odtaženo 
vozidel 211 a rok 2007 - úklid komunikací : 3.540 859,- Kč a odtaženo vozi-
del 204.                                                                                                                                      -lm-

Blokové čištění stálo 6 milionů

(Z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, je zveřejňováno uprave-
né znění usnesení Zastupitelstva 
města Jihlavy s omezeným rozsa-
hem zpřístupňovaných osobních 
údajů.)

Usnesení č. 236/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Dlouhodobá čin-
nost organizace - členská základna 
do 18 a nad 18 let“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, Okružní 
4628/2, Jihlava, obč. sdr.  85.900 Kč

Z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky 

8.500 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 12.500 

Kč
- pro oddíl juda 15.000 Kč
- pro oddíl národní házené17.200 

Kč
- pro oddíl fl orbalu 14.700 Kč
- pro oddíl hokejbalu18.000 Kč
Malá kopaná Jihlava, tř. Legionářů 

1577/4, Jihlava, obč. sdr.  113.600 
Kč

Jihlavský plavecký klub AXIS, 
Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, 
obč. sdr.  57.200 Kč

Tělocvičná jednota Sokol v Jih-
lavě, Tyršova 1565/12, Jihlava, obč.
sdr.  53.200 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 4656/122c, Jihla-

Jihlava vystupuje ze SVaKu
Výpis z usnesení 18. zasedání zastupitelstva města Jihlavy

va, obč. sdr.  196.200 Kč
Z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky 

5.700 Kč
- pro oddíl sportovní gymnastiky 

8.800 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 3.000 

Kč
- pro oddíl šachu 4.300 Kč
- pro oddíl tenisu 6.300 Kč
- pro oddíl turistiky 3.300 Kč
- pro oddíl volejbalu 14.300 Kč
- pro oddíl všestrannosti 50.700 Kč
- pro oddíl akrobatického RnR 

10.100 Kč
- pro oddíl baseballu 7.200 Kč
- pro oddíl všeobecné gymnastiky 

22.800 Kč
- pro oddíl sportovního tance 

7.700 Kč
- pro oddíl mažoretek  1.800 Kč
- pro oddíl kopané  47.300 Kč
- pro oddíl lehké atletiky  500 Kč
- pro oddíl jezdectví  700 Kč
- pro oddíl kanoistiky-vodní turisti-

ky   300 Kč
- pro oddíl nohejbalu  1.100 Kč
- pro oddíl zdravotně postižených 

300 Kč
Finanční podpora u všech subjektů 

je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2009:

Honoráře rozhodčích, sčitatelů, po-
rotců, moderátorů apod., pronájmy 
prostor, aparatury, počítačové tech-
niky, pódia apod., na dopravu a ces-
tovné sportujících a aktérů, náklady 
na ubytování rozhodčích, sportovců 
a aktérů, náklady na technické za-
jištění činnosti (doprava techniky, 

apod.), náklady na propagaci, ma-
teriál, kancelářské potřeby a drobné 
vybavení, ceny a odměny (nikoliv 
fi nanční), diplomy, na prokazatelné 
služby spojů (poštovné, telefon, fax, 
internet), na startovné, na prokaza-
telné a měřitelné náklady na energie.

Usnesení č. 237/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Výkonnostní sport 
- sportovní sezóna 2007/2008“ sub-
jektům:

Kolektivy:
Sportovní klub Jihlava, Okružní 

4628/2, Jihlava, obč. sdr. 134.500 
Kč

Z toho:
- pro oddíl hokejbalu  78.800 Kč
- pro oddíl národní házené  19.400 

Kč
- pro oddíl fl orbalu  36.300 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., 

Evžena Rošického 2684/6, Jihlava 
75.700 Kč

Tenisový klub Spartak Jihlava, 
Mostecká 3700/24, Jihlava, obč.sdr. 
68.900 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 4656/122c, Jihla-
va, obč. sdr.  111.500 Kč

Z toho:
- pro oddíl kopané  21.300 Kč
- pro oddíl volejbalu  24.500 Kč
- pro oddíl šachu  16.000 Kč
- pro oddíl nohejbalu  14.800 Kč
- pro oddíl baseballu  11.700 Kč
- pro oddíl akrobat. RnR  23.200 

Kč
Jednotlivci
Jihlavský plavecký klub AXIS, E. 

Rošického 2684/6, Jihlava, obč. sdr. 
54.000 Kč

Finanční podpora u všech subjektů 
je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2009:

Honoráře rozhodčích, sčitatelů, po-
rotců, moderátorů apod., pronájmy 
prostor, aparatury, počítačové tech-
niky, pódia apod., na dopravu a ces-
tovné sportujících a aktérů, náklady 
na ubytování rozhodčích, sportovců 
a aktérů, náklady na technické za-
jištění činnosti (doprava techniky, 
apod.), náklady na propagaci, ma-
teriál, kancelářské potřeby a drobné 
vybavení, ceny a odměny (nikoliv 
fi nanční), diplomy, na prokazatelné 
služby spojů (poštovné, telefon, fax, 
internet), na startovné, na prokaza-
telné a měřitelné náklady na energie.

Usnesení č. 238/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 549/08-ZM ze dne 

16. 12. 2008  a
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
vzdělávací pořady - subjektu:

DKO s.r.o., Tolstého 2, Jihlava 
304.000 Kč

- na honoráře, dopravu a ubytování 
účinkujících, pronájmy prostor, ná-
klady na energie, materiál a služby v 
rámci technického zajištění akce Vý-
chovně vzdělávací projekt pro školy 
konaný v únoru - květnu a září - pro-
sinec 2009 v divadelním sále DKO 
Jihlava.

Usnesení č. 239/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 451/07-ZM ze dne 

18. 12. 2007 a
(Pokračování na str. 22)


