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s ch v a l u j e
poskytnutí dotací-grantů: Tříletý 

projekt - subjektu:
Společnost pro FSU, o. s., Tolsté-

ho 2, Jihlava
Pro rok 2008  500.000 Kč
náklady na úhradu honorářů účin-

kujících prostřednictvím agentur, 
náklady na dopravu, ubytování a 
stravování účinkujících, náklady na 
propagaci a služby v rámci technické-
ho zajištění akce „Festival sborového 
umění Jihlava“ konané ve dnech 27. - 
29. 6. 2008 v Jihlavě

Pro rok 2009   551.000 Kč
Poskytnutí dotací-grantů: Tříletý 

projekt - subjektu:
náklady na úhradu honorářů účin-

kujících prostřednictvím agentur, 
náklady na dopravu, ubytování a 
stravování účinkujících, náklady na 
propagaci akce „Festival sborového 
umění Jihlava“ konané v červnu 2009 
v Jihlavě

Pro rok 2010   524.000 Kč
náklady na úhradu honorářů účin-

kujících prostřednictvím agentur, 
náklady na dopravu, ubytování a 
stravování účinkujících, náklady na 
propagaci akce „Festival sborového 
umění Jihlava“ konané v červnu 2010 
v Jihlavě.

Usnesení č. 240/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 551/08-ZM ze dne 

16.12.2008a
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací-grantů: Tříletý 

projekt - subjektu:
Komorní fi lharmonie Vysočina, 

o.s., Lesní 5, Jihlava
Pro rok 2009   480.000 Kč
Pro rok 2010   595.000 Kč
Pro rok 2011   690.000 Kč
- na honoráře a dopravu účinkují-

cích, na pronájmy a propagaci 4 kon-
certů Abonentního cyklu pro město 
Jihlava ročně v rámci předložené kon-
cepce činnosti KF Vysočina, o.s. pro 
období 2009 - 2011,

- na služby spojů a ostatní náklady 
(náhrady za zkoušky) související s 
činností Komorní fi lharmonie Vyso-
čina, o.s. v letech 2009 - 2011 v Jihla-
vě.

Usnesení č. 241/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 547/08-ZM ze dne 

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

tura): GUSTAV MAHLER A JIHLA-
VA subjektu:

Komorní fi lharmonie Vysočina, 
o.s., Lesní 5, Jihlava   450.000 Kč

- na honoráře, dopravu a ubytování 
účinkujících a účastníků kurzů, pro-
nájmy prostor a propagaci projektu 
Mistrovské dirigentské kurzy Jihlava 
konaném v říjnu 2009 v DKO Jihlava 
a Domě fi lharmonie v Jihlavě

Usnesení č. 242/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 549/08-ZM ze dne 

16.12.2008a

Jihlava vystupuje ze SVAKu

s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční podpory (kul-

tura): JEDNOLETÝ PROJEKT - 
hudba klasická - subjektu:

Komorní fi lharmonie Vysočina, 
o.s., Lesní 5, Jihlava  71.000 Kč

- na honoráře a dopravu účinkují-
cích, pronájmy prostor a propagaci 
při realizaci 6 komorních koncertů v 
období leden - prosinec 2009 v kos-
tele sv. Ignáce a Domě fi lharmonie v 
Jihlavě.

Usnesení č. 243/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nančních dotací:
ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, 

Jihlava  150.000 Kč
- na dofi nancování mezd osobních 

asistentů působících ve městě Jihlava
ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, 

Jihlava  50.000 Kč
- na nákup hlídacích zařízení pro se-

niory a zdravotně postižené občany
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-

DEM S AUTISMEM - APLA- Vy-
sočina o.s.  25.000 Kč

- na úhradu elektrické energie v In-
tegračním centru Sasov na rok 2009 

Usnesení č. 244/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
část usnesení č. 549/08-ZM ze dne 

16. 12. 2008 na podporu projektu 
JEDNOLETÝ PROJEKT (kultura) 
- divadlo dětská představení - subjek-
tu:

Karel Paštyka, Štefánikovo náměs-
tí 1, Jihlava  88.000 Kč

- na honoráře pro účinkující, nákla-
dy na pronájem prostor, propagaci, 
služby spojů a služby v rámci tech-
nického zajištění projektu Ježkovy 
pohádkové neděle (9 představení) 
konaných v červenci a srpnu 2009 na 
parkáně u brány Matky Boží v Jihla-
vě.

Usnesení č. 245/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
fi nanční prostředky na dofi nanco-

vání sociálních služeb nestátních ne-
ziskových organizací a jednotlivých 
sdružení na následující rozpočtové 
období roku 2010 formou předlože-

ní žádosti k projednání v Komisi pro 
neziskovou, sociální oblast a preven-
ci ve výši 500.000 Kč.

Usnesení č. 246/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
výši fi nancování běžných provoz-

ních výdajů nestátních neziskových 
organizací a jednotlivých sdružení na 
následující rozpočtové období for-
mou přímého návrhu do rozpočtu 
města na rok 2010 takto:

Občanské sdružení pro podporu 
a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava = 
na provozní náklady - KPNSOaP do-
poručuje 107.000 Kč

Středisko křesťanské pomoci - 
Naděje pro život Jihlava, Žižkova 
108, Jihlava = na provozní náklady - 
KPNSOaP doporučuje  685.000 Kč

Občanská poradna Jihlava, Žiž-
kova 13, Jihlava = na nájemné včetně 
služeb, telefon a mobil - KPNSOaP 
doporučuje 86.000 Kč

Sjednocená organizace nevi-
domých a slabozrakých, Oblastní 
pobočka Jihlava, Nad Plovárnou 5, 
Jihlava = na zajištění činnosti organi-
zace a na provozní náklady odbočky - 
KPNSOaP doporučuje 11.000 Kč

Jihlavská unie neslyšících, Bře-
zinovy sady 21, Jihlava = na údržbu, 
opravy, provoz, energie, telekomuni-
kace, materiál a na příspěvek na PC 
určený k výuce sluchově postižených 
- KPNSOaP doporučuje 129.000 
Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých v ČR, Poradenské centrum Jih-
lava, Úprkova 6, Jihlava = na nájemné 
a ostatní služby spojené s provozem 
užívaných prostor - KPNSOaP do-
poručuje 68.000 Kč

Bc. Dana Tůmová, Velký Beranov 
259 = na nájemné pronajatých pro-
stor a na nájemné bazénu ZŠ Dem-
lova - KPNSOaP doporučuje 55.000 
Kč

Mateřské centrum Macík, Brněn-
ská 46, Jihlava = na nájemné - KPN-
SOaP doporučuje 54.000 Kč

SK Vodomílek, Erbenova 43, Jihla-
va = na nájemné bazénu - KPNSOaP 
doporučuje 49.000 Kč

Diecézní charita Brno - Oblastní 
charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, 

Jihlava = na projekty: Centrum pri-
mární prevence Vrakbar, Nízkopra-
hový klub Vrakbar, Erko, Kontaktní 
centrum, Malá řemesla, Charitní pe-
čovatelská služba a na Dobrovolnic-
ké centrum - KPNSOaP doporučuje 
856.000 Kč

Tyfl oservis, o.p.s, Benešova 46, 
Jihlava = na provozní náklady stře-
diska - nájemné, elektrická ener-
gie a plyn - KPNSOaP doporučuje 
27.000 Kč

Středisko křesťanské pomoci 
Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava = na 
provozní náklady střediska - KPN-
SOaP doporučuje 1.177.000 Kč

Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s., 
Havlíčkova 38, Jihlava = na provoz-
ní náklady - KPNSOaP doporučuje 
11.000 Kč

ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, 
Jihlava = na nájemné - KPNSOaP 
doporučuje 54.000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., místní organizace, 5. května 4, 
Jihlava = na nájemné, inkaso, energie, 
vodné, stočné, telefon, kancelářské 
potřeby, známky a poštovné, opravy 
a drobnou údržbu - KPNSOaP do-
poručuje 33.000 Kč

Centrum pro zdravotně postiže-
né kraje Vysočina, Vrchlického 57, 
Jihlava = na nájemné - KPNSOaP 
doporučuje 49.000 Kč

Svaz důchodců ČR, o.s., místní 
organizace Jihlava, Karoliny Světlé 
11, Jihlava = na náklady na připojení 
k internetu, na organizační náklady 
Rady seniorů, na provozní náklady 
svazu důchodců - KPNSOaP dopo-
ručuje 43.000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., místní organizace, Rančířov 
60, Jihlava = na základní potřeby, na 
nájemné prostor, nečekané výdaje - 
KPNSOaP doporučuje 24.000 Kč

Svaz tělesně postižených v ČR, 
o.s., okresní organizace Jihlava, Ran-
čířov 60, Jihlava = na kancelářské 
potřeby, na pronájem prostor, na 
dopravu na rekondice a na proná-
jem bazénu - KPNSOaP doporučuje 
23.000 Kč

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s., okresní vý-
bor Jihlava, U Cihelny 2, Jihlava = na 
telefon a internet, kancelářské potře-
by a nájemné - KPNSO a P doporu-
čuje 52.000 Kč

Naděje Vysočina o.s., Žižkova 
15, Jihlava = na nájemné a energie - 
KPNSOaP doporučuje 49.000 Kč

Sdružení Romů a národnostních 
menšin v ČR o.s. se sídlem Masary-
kovo náměstí 34, Jihlava, Masaryko-
vo náměstí 34, Jihlava = na nájemné 
a elektrickou energii - KPNSOaP do-
poručuje 53.000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální 
péči Vysočina, Komenského 20, Jih-
lava = na nájemné - KPNSOaP dopo-
ručuje 54.000 Kč

Centrum multikulturního vzdě-
lávání, o.s., Telečská 68, Jihlava = na 
energie, telefony, internet a kancelář-
ské potřeby - KPNSOaP doporučuje 
50.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-
DEM S AUTISMEM - APLA - Vy-
sočina o.s., Telečská 7, Jihlava = na 
elektrickou energii - KPNSOaP do-
poručuje 100.000 Kč

                      (Pokračování na str. 23)

JEN ASI desítka míst k sezení je ve velkém sále magistrátu při jednání zastupitel-
stva města k dispozici veřejnosti a o tu bývá velký přetlak těch, jejichž zájmy jsou 
na pořadu jednání. I proto je možnost sledovat jednání zastupitelstva v přímém 
přenosu po internetu vítaným informačním zdrojem.      Foto: Lubomír Maštera


