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Tento projekt je určen:
- pro podporu činnosti kulturních zájmových 

souborů, kroužků, sdružení se sídlem na území 
města Jihlavy,

- pro podporu kulturních akcí a aktivit organi-
zovaných během stanoveného období ve městě 
Jihlavě - pro podporu ediční a publikační činnosti 
mající obsahovou vazbu k jihlavské historii a pří-
tomnosti nebo jsou-li autory občané města Jihlavy.

Není možné žádat pouze na zájmovou činnost, ta 
musí být vždy spojena s veřejně prezentovanými 
výstupy (koncerty, představení apod.) konanými 
ve městě Jihlavě.

Lze žádat na uspořádání kulturní či společenské 
akce konané ve městě Jihlavě tj. na výstupy.

Činností se rozumí celoroční, ale i jednorázová 
činnost.

Výstupy (akce, aktivity) se rozumí pořádání ak-
cí jednorázových (koncert, představení, výstava) 
i série akcí, např. cykly koncertů, představení, fes-
tivaly, přehlídky; projekty, ve kterých se objevují 
akce zaměřené na různé žánry.

3) Příjemci fi nanční podpory (dále Příjem-

ce):
- právnické osoby a fyzické osoby podnikající 

poskytující služby v oblasti kultury. 

4) Podpora se poskytuje pouze na neinvestič-
ní náklady 

související s realizací projektu. Je poskytována 
účelově, podmínky pro čerpání a forma vyúčto-
vání jsou součástí „Smlouvy o poskytnutí fi nanční 
podpory“.

5) Uznatelné a neuznatelné náklady:

Z fi nanční podpory nelze hradit náklady projek-
tu:

• občerstvení (rauty) a dary (s výjimkou nákupu 
drobných cen např. do soutěží atd., avšak v max. 
hodnotě 200 Kč za kus),

• pořízení jakéhokoliv dlouhodobého hmotné-
ho i nehmotného majetku včetně drobného a je-
ho technického zhodnocení a oprav,

• mzdové náklady Příjemce, 
• cestovní náklady Příjemce,
• náklady na telefon, internet, fax.

Do celkových nákladů na projekt (předpokláda-
ných i skutečných) nelze zahrnout:

- investiční náklady

- daň z přidané hodnoty /platí pro plátce DPH/

Uplatňované náklady musejí jednoznačně souvi-
set s předloženým projektem a musejí být nezbyt-
né pro jeho zajištění. Poskytnuté fi nanční pro-
středky musí být Příjemcem podpory využívány 
hospodárně a efektivně v souladu s účely, na které 
byly poskytnuty. Podpora není určena za účelem 
realizace zisku. Je nezbytné předkládat celkový 
rozpočet projektu, nikoli pouze vybrané náklady, 
na které žadatel požaduje podporu. Žádostem, 
které nebudou podloženy celkovým rozpočtem, 
ze kterého je možné posoudit ztrátovost projektu, 
nebude vyhověno. 

Rozpočet musí být vždy vyrovnaný (náklady 
(výdaje) - výnosy (příjmy) - požadovaná podpora 
= 0).

 Průběžné informace ke zpracování projektů bu-
de poskytovat odbor školství, kultury a tělovýcho-
vy magistrátu, kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Koukal, 
e-mail: tomas.koukal@jihlava-city.cz, 

tel. 567 167 440
Alena Zápotočná, 

e-mail: alena.zapotocna@jihlava-city.cz , 
tel. 567 167 438

Město vyhlásilo tři nové granty

 Jihlavská zoologická zahra-
da připravuje výstavbu dalších 
pavilonů. Celý projekt nese název 
ZOO pěti kontinentů, radní na 
své poslední schůzi schválili jeho 
zadání a zpracování, hotov by měl 
být do konce srpna 2010. Jihlava 
pak bude žádat o evropské dotace, 
stavba bude po etapách probíhat 
až do roku 2015. „Dotace by měla 
pokrýt 92,5 procenta celkových 
nákladů odhadovaných přibližně na 
110 milionů korun,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal.

 První částí je výběh pro žirafy v 
blízkosti nového vchodu do  zoo-
logické zahrady, jeho stavbu připra-
vuje město s podporou fi rmy Sapeli. 

Zvířata z pěti kontinentů 
v nových expozicích ZOO

„Navazovat bude expozice Austrálie 
s klokany, emu, několika druhy aus-
tralských papoušků a dalších ptáků 
typických pro pátý kontinent,“ popsal 
záměr primátor Vymazal.

 Třetí částí bude nová expozice af-
rických primátů. Současná expozice 
opic poblíž nedávno otevřeného 
výběhu pro medvědy patří mezi 
nejstarší v zoologické zahradě a už 
nesplňuje kladené požadavky. „Nový 
pavilon bude postaven mezi výběhem 
pro žirafy a hlavním vchodem do 
ZOO. V závěrečné etapě bude stáva-
jící exotárium přestavěno na novou 
expozici plazů a vznikne nový výběh 
pro hyeny,“ uvedl dále k projektu 
primátor Jihlavy.                            -lm-  Magistrát města  připravil letošní 

druhou celoplošnou deratizaci. 
 Od 30. září do 15. října budou 

pracovníci specializované fi rmy De-
ratex pokládat na určených místech 
návnady na hlodavce. Celoplošná 
deratizace se provádí v kanalizač-
ních sítích, i na volných prostran-
stvích. 

 „Objekty, ve kterých v současné do-
bě není zaznamenán výskyt hlodavců, 
je nutné také ošetřit, protože hlodavci 
vyhnaní z ošetřených míst hledají no-
vá neošetřená teritoria,“ připomněla 
Kateřina Kadlecová z magistrátního 
odboru správy realit, který deratiza-
ci zajišťuje. 

 „Aby byla deratizace úspěšná, je 
nezbytné, aby proběhla současně v ce-
lém městě včetně soukromých objektů. 
Proto vyzýváme ke spolupráci jak ve-
řejnost, tak organizace. Pokud někdo 
ví o výskytu potkanů nebo jejich nor, 
může nás informovat,“ doplnila Ka-
teřina Kadlecová. 

 Odbor můžete kontaktovat osob-
ní návštěvou pracoviště na Čajkov-
ského ulici, telefonicky na čísle 567 
167 306, nebo e-mailem na adrese 
katerina.kadlecova@jihlava-city.cz. 
Ročně za celoplošný zásah jihlavská 
radnice zaplatí asi 300 tisíc korun.

 Účinné provedení akce vyžaduje 
od veřejnosti provedení preventiv-
ních opatření, a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, 
okna opatřit sítěmi

- trvale znemožnit přístup hlodav-
ců k potravinám 

- uklízet odpadky do uzavíratel-
ných nádob

- udržovat pořádek, uklízet nepo-
třebný materiál uvnitř i mimo bu-
dovy

- pokud by byl zjištěn v objektu 
zvýšený výskyt hlodavců a nebude 
provedena speciální ochranná de-
ratizace, kterou je povinna ve své 
provozovně podle potřeby zajistit 
každá fyzická osoba, vystavuje se 
postihu dle zákona č.258/2000 Sb. 
o ochraně veřejného zdraví. 

 Podle tohoto zákona o ochraně 
veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů dle § 57 
musí běžnou ochrannou dezinfekci, 
dezinsekci a deratizaci povinně pro-
vádět každá osoba, a to jako součást 
čištění a běžných technologických a 
pracovních postupů. 

 Kontrolu dodržování tohoto zá-
kona vykonává Krajská hygienická 
stanice  ve spolupráci s magistrátem 
města Jihlavy.                                 -lm-

Jihlava letos podruhé 
provede deratizaci

JIHLAVSKÝM potkanům, doufejme, nastávají zlé časy. Blíží se další deratizace 
města.                                                                                                      Foto: archiv NJR

 Poněkud ve stínu minulého Jih-
lavského havíření 2009 proběhly v 
Jihlavě oslavy Dne evropského dě-
dictví, ale i ty byly velmi kvalitně 
připraveny. 

 Pro návštěvníky památek všech 
věkových kategorií byla připrave-
na nejméně jedna přednáška v kaž-
dém přístupném historickém ob-
jektu.

 Dětem byl určen pohádkový cyk-
lus na parkáně u brány Matky Boží 
a projížďky kočárem po staré Jihla-
vě.

 Senioři ocenili přehlídku decho-
vých hudeb Pozdrav z Čech a Mo-
ravy na jihlavském Masarykově 
náměstí, která byla oživena dvěma 
vstupy mažoretek.

 Atraktivní výstavu Picasso v Jih-
lavě v Domě Gustava Mahlera na-
vštívilo cca 200 jihlavských i  mi-
mojihlavských zájemců.

 V předvečer Dne otevřených 

Památky navštívilo 5 tisíc
zájemců o historii

dveří památek byl v gotické síni 
jihlavské radnice uveden koncert 
Mladého komorního pěveckého 
sboru z partnerského města Hei-
denheimu. 

 Dny evropského dědictví 2009 
slavnostně zakončila koncertem 
Komorní filharmonie Vysočina.

 Celkový počet návštěvníků pa-
mátek: 4626.

 Počet doprovodných akcí: 27.
 Počet návštěvníků  doprovodných 

akcí: 2295.
 Primátor města Jaroslav Vymazal 

vyslovil poděkování všem, kteří se 
podíleli na zajištění Dne otevře-
ných dveří památek – soukromým 
majitelům, církvím, příspěvkovým 
organizacím i jednotlivcům. Rov-
něž poděkoval za organizaci pro-
hlídek v otevřených objektech, or-
ganizátorům kulturního programu 
na náměstí i parkáně u brány Mat-
ky Boží.                                          -lm-


