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b) znalecký posudek o stanovení 
tržní hodnoty 100 % obchodního 
podílu statutárního města Jihlavy 
ve společnosti Prádelna a čistírna 
Jihlava, s. r. o., za účelem jeho pro-
deje, který zpracovala společnost 
ZNALEX, s. r. o., se sídlem v Praze, 
dle přílohy č. j.: MO/1789/2009

c) znalecký posudek o obvyklé ce-
ně provozního areálu společnosti 
Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o., s 
příslušenstvím a pozemky v k. ú. 
Horní Kosov, obec a okres Jihlava, 
za účelem prodeje nemovitostí, kte-
rý zpracovala Ing. Kristina Gajdová, 
s místem podnikání v Praze, dle pří-
lohy č. j.: MO/1790/2009.

Usnesení č. 371/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
pokračování v realizaci využití 

opčního práva na prodej obchod-
ní společnosti Prádelna a čistírna 
Jihlava, s. r. o., Rantířovská 13, Jih-
lava, jíž je statutární město Jihlava 
jediným společníkem, a to 100 % 
obchodního podílu společně s ma-
jetkem statutárního města Jihlavy 
souvisejícího se společností a jejím 
provozem, dle provedené přípra-
vy prodeje obchodní společnosti 
Prádelna a čistírna Jihlava, s. r. o., 
společností C.S. commerce service, 
a. s., se sídlem v Českých Budějo-
vicích, za podmínky, že kupní cena 
100 % obchodního podílu nebude 
nižší než cena stanovená znaleckým 
posudkem č.j. MO/1789/2009 a 
kupní cena provozního areálu spo-
lečnosti Prádelna a čistírna Jihlava, 
s. r. o., s příslušenstvím a pozemky 
nebude nižší než cena obvyklá.

Usnesení č. 372/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
navýšení základního kapitálu ob-

chodní společnosti TENISCENT-
RUM JIHLAVA, a. s. z 21.495.000 
Kč na 23.495.000 Kč na základě 
rozhodnutí valné hromady uvedené 
společnosti vydáním nových akcií 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 373/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vstup statutárního města Jihlavy 

do partnerství projektu „Vybudová-
ní alternativní kulturní scény“ v pro-
storách bývalého kina Sokol v Jihla-
vě a uzavření smlouvy o partnerství 
dle přílohy č.j. OŠKT/562/2009.

Jihlava vystupuje ze SVaKu
Usnesení č. 374/09 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu Integrovaného plánu roz-

voje města pro programovací obdo-
bí 2007-2013 „Regenerace městské-
ho prostředí, rozvoj infrastruktury v 
oblastech sociálních služeb a vzdě-
lávání a všestranný rozvoj občan-
ské vybavenosti“ (změna verze 1.2 
- doplněná ze dne 14. 4. 2009) dle 
zdůvodnění a dle přílohy č.j. OR-
M/1162/2009.

Usnesení č. 375/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
smlouvu o zařazení projektové-

ho záměru do Integrovaného plánu 
rozvoje statutárního města Jihlavy 
„Regenerace městského prostředí, 
rozvoj infrastruktury v oblastech 
sociálních služeb a vzdělávání a vše-
stranný rozvoj občanské vybavenos-
ti“ na projekt „Vybudování alterna-
tivní kulturní scény“ dle přílohy č.j. 
ORM/1153/2009.

Usnesení č. 376/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o 

realizaci Integrovaného plánu roz-
voje statutárního města Jihlavy 
„Regenerace městského prostředí, 
rozvoj infrastruktury v oblastech 
sociálních služeb a vzdělávání a 
všestranný rozvoj občanské vyba-
venosti“ mezi statutárním městem 
Jihlava a Regionální radou regionu 
soudržnosti Jihovýchod dle přílohy 
č.j. ORM/1218/2009a

u k l á d á 
odboru rozvoje města zajistit uza-

vření tohoto dodatku smlouvy.

Usnesení č. 377/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 smlouvy o 

realizaci Integrovaného plánu roz-
voje statutárního města Jihlavy 
„Regenerace městského prostředí, 
rozvoj infrastruktury v oblastech 
sociálních služeb a vzdělávání a 
všestranný rozvoj občanské vyba-
venosti“ mezi statutárním městem 
Jihlava a Regionální radou regionu 
soudržnosti Jihovýchod dle přílohy 
č.j. ORM/1219/2009a

u k l á d á
odboru rozvoje města zajistit uza-

vření tohoto dodatku smlouvy.

Usnesení č. 378/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e

přistoupení ke Smlouvě o spolu-
práci týkající se realizace a provozu 
projektů „Krajského technologické-
ho centra“ a jednotlivých „Techno-
logických center obcí s rozšířenou 
působností“ a její uzavření dle zdů-
vodnění a přílohy č.j. OI/82/2009.

Usnesení č. 379/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
vstup do partnerství a podstatné 

náležitosti smlouvy o partnerství k 
projektu Technologického centra 
statutárního města Jihlavy dle zdů-
vodnění a přílohy č.j. OI/83/2009.

Usnesení č. 382/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Statut Fondu pro partnerství.

Usnesení č. 384/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejno-

správní kontroly na místě u Svazu 
postižených civilizačními choroba-
mi v ČR, o.s. okresní výbor Jihla-
va, U Cihelny 2, Jihlava dle přílohy 
KP/110/2009  a   u k l á d á

Svazu postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s. okresní výbor 
Jihlava (dále jen „OV SPCCH“), U 
Cihelny 2, Jihlava dle § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, odvod 
neoprávněně použité částky ve výši 
3.210 Kč do rozpočtu města s po-
vinností zaplatit penále ve výši 1 
promile denně z neoprávněně pou-
žitých prostředků ve lhůtě do 15. 7. 
2009.

Usnesení č. 385/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejnosprávní 

kontroly na místě u státní příspěvko-
vé organizace Psychiatrická léčeb-
na Jihlava se sídlem Brněnská 54, 
PSČ 586 24 Jihlava dle přílohy č.j. 
KP/130/2009 a

u k l á d á
Psychiatrické léčebně Jihlava, Br-

něnská 54, PSČ 586 24 Jihlava dle § 
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpoč-
tů, v platném znění, odvod neopráv-
něně použité částky ve výši 7.191 Kč 
do rozpočtu města s povinností zapla-
tit penále ve výši 1 promile denně z 
neoprávněně použitých a zadržených 
prostředků ve lhůtě do 15. 7. 2009.

Usnesení č. 386/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
a) Zprávu Kontrolního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města 
Jihlavy a Rady města Jihlavy, jejichž 
plnění přešlo z roku 2008 do roku 
2009 

b) Odpověď kontrolního výboru na 
postoupenou stížnost z kraje Vysoči-
na stěžovateli panu Janu Schneidero-
vi.

Usnesení č. 387/09 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
se zřízením pracovní skupiny, která 

by se zabývala možným odkoupením 
areálu fi rmy Modeta Style.

  Mgr. Radek Vovsík,  
  náměstek primátora

  Ing. Josef Kodet, 
  náměstek primátora

  Na konci června skončil v Jihlavě 
osmý ročník mezinárodního hudeb-
ního festivalu Hudba tisíců, který byl 
letos zahájen 18. května na jihlavské 
radnici v den připomínky úmrtí skla-
datele Gustava Mahlera. 
 Ředitel festivalu dr. Jiří Štilec 

společně s primátorem Jihlavy Ja-
roslavem Vymazalem a hejtmanem 
kraje Vysočina Jiřím Běhounkem 
pozvali veřejnost na dvouměsíční 
program, který večer v DKO zaháji-
la Moravská fi lharmonie Olomouc 
za řízení dirigenta Petra Vronského 
vynikajícím provedením Mahlerovy 
Šesté symfonie. 
 Festivalu předcházel i prolog 

v Praze, kde byla promítnuta ukázka 
z nedávno dokončeného televizního 
dokumentu o Gustavu Mahlerovi, 
jehož autorem je dr. Zdeněk Mahler. 
Na jeden večer zavítal festival v rám-
ci českého předsednictví EU i do 
Bruselu.
  V Hotelu Gustav Mahler festi-

val připomněl literárně-hudebním 
projektem klavírního tria Arte-
Miss a herce Jana Čenského spo-
jení Bedřicha Smetany s Jihlavou. 
Speciální program pro školy ,,Saxo-
fon a rytmika“ sem přilákal i mladší 
publikum. 

Skončil festival Hudba tisíců
- Mahler Jihlava 2009

 Na červnovém koncertu byla 
pořízena i live nahrávka harfenistky 
Kateřiny Englichové, které česká 
soudobá autorka Sylvie Bodorová 
věnovala za svoji účasti skladbu 
,,Mysterium druidum“. Náměstkyně 
primátora Jihlavy Irena Wagnerová se 
stala kmotrou nového CD mužského 
vokálního souboru Q VOX. 
 Vrcholy festivalu bylo vystoupení 

Hany Hegerové ve zcela zaplněném 
Horáckém divadle za skandovaného 
potlesku a závěrečný koncert Ze-
lenkových a Mozartových ducho-
vních skladeb v chrámu sv. Ignáce 
v provedení Jihočeské komorní fi l-
harmonie, sboru Campanula Jihlava 
a sólistů.     
  Festival probíhal i v rodném domě 

Gustava Mahlera v Kalištích ve spo-
lupráci s Rakouským kulturním 
fórem v Praze výstavou scénografa 
Alfreda Rollera, přítele Gustava 
Mahlera. Byl zde představen i vítězný 
návrh chystané pamětní mince Josefa 
Oplištila a Miroslavy Česlové. Již teď 
organizátoři festivalu připravují další 
ročník, který se bude konat od 18. 
května do 7. července 2010 ve zna-
mení velkých mahlerovských oslav.

Mgr. Jana Součková,
Dům Gustava Mahlera

 Velké jihlavské rybníky Borovinka, Maškův a Za Prádelnou se dočkají od-
bahnění. 
 Město uspělo ve třech žádostech, které byly předloženy. Jedná se o projekty 

„Zvyšování retenční schopnosti krajiny“ - rybníky Borovinka, Maškův a Za 
Prádelnou. Celkové náklady akcí jsou schválené ve výši 12,7 milionu Kč, z 
čehož dotace je poskytnuta ve výši 10,9 milionu Kč.
 Jedná se o odbahnění těchto rybníků a o potřebnou rekonstrukci (opevnění 

hráze, zřízení požeráku,  bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení). Jih-
lava má zpracovanou projektovou dokumentaci a připravuje výběrové řízení 
na zhotovitele. Zahájení realizace je plánováno v druhém čtvrtletí letošního 
roku.                                                                                                                                   -lm-

Město vyčistí své rybníky


