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Dotace do kultury
Rada města schválila poskytnutí fi nanční pod-

pory do oblasti kultury
PRŮBĚŽNÝ GRA NT pro období 1. 5. - 31. 12. 

2010:
Horácké divadlo Jihlava, přísp. org., Komen-

ského 22, Jihlava 5.900,- Kč
na úhradu honorářů účinkujícím, náklady na 

propagaci při pořádání projektu „Mahlerovy písně 
a jejich inspirace“ v říjnu 2010 na malé scéně HDJ 
Jihlava

Anna Doležalová, Jihlava 35.560,- Kč
na úhradu honorářů účinkujícím, pronájem pro-

stor, propagaci, materiál, drobné ceny a technické 
zajištění (ozvučení) projektu Dětského karnevalo-
vého divadla Ježek (sobotní představení pro děti) 
na scéně Jarní 22, Jihlava v období září - prosinec 
2010 

Pavel Solar, Jihlava 29.000,- Kč
na úhradu honorářů účinkujícím, náklady na 

pronájem prostor, propagaci, poplatky za autorská 
práva a náklady na technické zajištění akce „Zpí-
vání se Sampajem“ na podzim 2010 v Divadle Na 
Kopečku v Jihlavě

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, So-
kolovská 133a, Jihlava 50.000,- Kč

na úhradu honorářů a dopravy účinkujícím, pro-
nájem prostor, propagaci a náklady za autorská 
práva při pořádání 3 koncertů v období září - pro-
sinec 2010 v Jihlavě Českomoravská myslivecká 
jednota, o.s.

Okresní myslivecký spolek Jihlava, Znojem-
ská 78, Jihlava 27.000,- Kč

na úhradu honorářů účinkujícím a propagaci ak-
ce „IX. Svatohubertská mše svatá a koncert lovec-
ké hudby a zpěvu“ konané v říjnu 2010 v minorit-
ském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě. 

Dotace do sportu
Rada města schválila poskytnutí fi nanční podpo-

ry na základě výzvy v oblasti sportu JEDNORÁ-
ZOVÉ SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AK-
CE VE MĚSTĚ JIHLAVA pro období 1. 1. - 30. 6. 
2010 těmto subjektům:

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. Rošického 
6, Jihlava, obč. sdr. 15.000,- Kč na pronájem pro-
stor na plavecké závody žactva a dorostu dne 17. 4. 
2010

 Občanské sdružení „ATLETIKA “ Jihlava, E. 
Rošického 2684/6 7.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích a ceny, odmě-

ny a diplomy na soutěžní utkání atletických přípra-
vek kraje Vysočina dne 27.5.2010

Basketbalový klub Jihlava, o.s., E. Rošického 
2684/6, Jihlava  7.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích a lékařského 
dozoru, pronájem prostor, náklady na pronájem 
aparatury, počítačové techniky aj., technické zajiště-
ní akce - doprava techniky, ozvučení aj. a propagaci 
na mezistátní přátelský zápas BC Vysočina - NIKE 
Michigan ALL STARS USA kategorie U18 dne 
22.6.2010

Svaz kulturistiky a fi tness České republiky, Val-
tínovská 1571/4, Praha 4 15.000,- Kč

občanské sdružení na pronájem prostor v DKO 
Jihlava na Mistrovství ČR v kulturistice a fi tness 
mužů, žen a párů ve dnech 5. - 9. 5. 2010

Club sportů Jihlava, U Hřbitova 30, obč. sdr. 
8.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem pro-
stor a náklady na technické zajištění akce - dopravu 
techniky, ozvučení aj. na soutěž dětí a mládeže ae-
robiku v pódiových skladbách dne 10. 4. 2010

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolov-
ská 122c, Jihlava, obč.sdr. 10.000,- Kč

pro oddíl sportovní gymnastiky na honoráře a 
odměny rozhodčích a ceny, odměny a diplomy na 
XIV. Ročník závodu žákyň, juniorek a žen ve spor-
tovní gymnastice „Bedřichovský ježek 2010“ dne 1. 
5. 2010

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, 
obč. sdr. 7.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích a ceny, odmě-
ny a diplomy na „Velikonoční turnaj v judu dětí do 
14 let“ dne 11.4.2010

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, 
obč. sdr. 8.000,- Kč

na odměny 2 trenérů, cestovné a ubytování tre-
néra, pronájem žíněnek, náklady na propagaci, ce-
ny, odměny a diplomy na „Aikido workshop Jihla-
va 2010“ - seznámení široké veřejnosti s cvičením 
aikido ve dnech 14. - 15. 5. 2010

Baseballový klub Ježci Jihlava, o.s., Březinova 
3995/110 10.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem pro-
stor, ceny, odměny a diplomy na III. ročník jarního 
„T-ballového turnaje pro školy“ dne 21. 5. 2010

Romská jednota Vysočina, Žižkova 13, Jihlava, 
občanské sdružení 6.000,- Kč                    

na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem 
prostor, dopravu sportujících  a aktérů akce a ceny 
a odměny na „Turnaj romských fotbalových klubů 
ČR v Jihlavě“ v červenci 2010 

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, občan-

ské sdružení 6.000,- Kč                    
pro oddíl juda na honoráře a odměny rozhodčích 

a ceny, odměny a diplomy na turnaj mládeže v judu 
„O plyšového talismana“ dne 24. 4. 2010

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, občan-
ské sdružení 15.000,- Kč                    

pro oddíl moderní gymnastiky na pronájem pro-
stor v DKO Jihlava a propagaci na „Gymnastický 
den“ dne 16. 6. 2010            

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, občan-
ské sdružení 1.400,- Kč 

pro oddíl národní házené na honoráře a odměny 
rozhodčích na „Jihomoravskou zimní ligu mladších 
žákyň“ dne 30. 1. 2010

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, občan-
ské sdružení 2.100,- Kč 

pro oddíl národní házené na honoráře a odměny 
rozhodčích na „Jihomoravskou zimní ligu doros-
tenců“ dne 20. 2. 2010

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 
3700/24, Jihlava, občanské sdružení   5.000,- Kč 

na pronájem prostor a materiál (tenisové míče) 
na oblastní přebor mladších žákyň  ve dnech 2. - 4. 
1. 2010

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 
3700/24, Jihlava, občanské sdružení   5.000,- Kč 

na pronájem prostor na oblastní přebor dorosten-
ců ve dnech 31. 1. - 2. 2. 2010

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 
3700/24, Jihlava, občanské sdružení 10.000,- Kč 

na pronájem prostor na celostátní turnaj starších 
žákyň ve dnech 6. - 8. 2. 2010

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 
3700/24, Jihlava, občanské sdružení   7.500,- Kč 

na pronájem prostor a materiál (tenisové míče) 
na oddílový turnaj pro neregistrované děti a smíše-
ný turnaj mladších a starších žáků ve dnech

24. - 25. 4. 2010
Kuželkářský klub PSJ Jihlava, Jiráskova 32, Jih-

lava, občanské sdružení 5.000,- Kč
na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem pro-

stor, materiál a vybavení na „Pohár Vysočiny 2010“ 
ve dnech 2. - 15. 1. 2010

Kuželkářský klub PSJ Jihlava, Jiráskova 32, Jih-
lava, občanské sdružení 8.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem 
prostor a ceny, odměny a diplomy na „Finále pohá-
ru ČKA “ ve dnech 5. -  6. 6. 2010

Malá kopaná Jihlava, Tř. Legionářů 1577/4, Jih-
lava, občanské sdružení 5.000,- Kč

na pronájem prostor a ceny, odměny a diplomy na 
VII. ročník „Memoriálu

Standy Matouška“ dne 26. 6. 2010 -lm-

Radní přidělili dotace do kultury a sportu

 Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují protialkoholní záchytnou 
stanici v kraji Vysočina, zveřejnily 
sledované statistiky  za I. pololetí ro-
ku 2010. Ze statistiky uvádíme:

 Vyhodnocení provozu za obdo-
bí: 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010

 Sledované statistické prvky:
 1. Počet zachycených osob      
      650 osob celkem 
      587 osob mužského pohlaví 
      63 osob ženského pohlaví
Za březen bylo 126 záchytů, což je 

měsíční rekord v celé historii PZS!
 2. Počet opakovaně zachyce-

ných: 
210 osob (1 osoba - 59x zadrže-

ná,1 osoba - 53x zadržená, 1 osoba - 
39x zadržená), jedná se o osoby, kte-
ré byly opakovaně zachyceny během 

provozování protialkoholní záchyt-
né stanice SMJ. Tento počet není je-
nom za I. pololetí roku 2010, ale od 
doby instalace počítačového progra-
mu, který tuto statistiku zaznamená-
vá a to je od roku 2004.

 3. Žádost POLICIE ČR a no-
vě od 1. 1. 2009 Městských policií 
v kraji Vysočina o umístění osob v 
PZS - 650 osob

 4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob - 176 osob

 (např. odděl. ARO, centrální pří-
jem Jihlava, chirurgické, ortopedic-
ké, interní, neurologie, psychiatrie, 
traumatologie, oční, ORL, RTG 
odd., zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina a další)

 5. Věková kategorie - zadržený 
musí dosáhnout minimálně 15 let 
(nižší věková kategorie se předává 

na dětské oddělení).
 Nejmladší zachycený za I. pololetí 

roku 2010 - 16 let
 Nejstarší zachycený za I. pololetí 

roku 2010 - 79 let
 Nejvíce zachycených osob bylo 

ve věkové kategorii 21-30 let - 147 
osob

 Průměrný věk zachycených osob 
41 roků

 6. Trvalý bydliště zachycených 
osob 

- kraj Vysočina
Jihlava - 223
Havlíčkův Brod - 57
Pelhřimov - 75
Třebíč - 100
Žďár nad Sázavou - 99
Trvalý pobyt zadržených osob z 

jiných krajů - 54
 Cizí státní příslušníci - 42 (Sloven-

sko 20, Ukrajina 9, Polsko 3, Moldav-

sko 3, Vel. Británie 2, Litva 2, Rumun-
sko 1, Mongolsko 1, Bulharsko 1).

 7. Pracovní zařazení zachyce-
ných osob  

 uveden zaměstnavatel - 133
 hlášen na ÚP dle trv. bydl.- 193
 bez prac. poměru neevidován - 97
 studující - 22
 důchodce - 39
 důchodce částečný - 13
 invalidní důchodce - 65
 soukromý podnikatel - 2
 živnostník - 42
 neurčeno - 40
 chovanec - 2
 voják z povolání - 2

 8. Délka zadržení PZS /v hodi-
nách/

 nejvyšší naměřená hodnota - 5,700 
promile (žena - celková rekordman-
ka PZS)  (Pokračování na str. 29)

Statistika záchytky za I. pololetí 2010


