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Zastupitelé schválili prodeje dalších bytů
(Pokračování ze str. 24)

Usnesení č. 591/10 - 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 spo-
lečnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o., 
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, 
IČ 25514750 dle přílohy č.j. MM-
J/T/857/2010, JID 65121/2010/
MMJ a u k l á d á

společnosti HC Dukla Jihlava, 
s.r.o. (dále jen „HC Dukla Jihlava“), 
Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, odvod neoprávněně zadr-
žené částky ve výši 354 350 Kč do 
rozpočtu města s povinností zapla-

tit penále ve výši 1 promile denně z 
neoprávněně zadržených prostřed-
ků ve lhůtě do 30.9.2010.

Provede: HC Dukla Jihlava
Termín: 2010-09-30 EO

Usnesení č. 592/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
prominutí penále ve výši 1 ‰ 

denně z neoprávněně zadržených 
prostředků ve výši 

354.350 Kč společnosti HC 
Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 
1566/23, Jihlava dle přílohy č.j. 
MMJ/MO/2233/2010, JID: 
101280/2010/MMJ a s ch v a l u j e

způsob úhrady neoprávněně za-
držených prostředků na základě 
splátkového kalendáře dle přílohy 
č.j. MMJ/MO/2233/2010, JID: 

101280/2010/MMJ dohodou o 
splátkách.

Provede: EO
Termín: 2010-09-30

Usnesení č. 593/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u sdružení Ob-
čanské sdružení Mahler 2000-Spo-
lečnost Gustava Mahlera, se sídlem 
Jaromírova 48, 128 00 Praha 2, IČ 
70106673 dle přílohy č.j. MM-
J/T/855/2010, JID: 64777/2010/
MMJ.

Usnesení č. 594/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u občanského 
sdružení AlternativaPro, U Studně 
291/7, 586 05 Jihlava, IČ 26637863 
dle přílohy JID: 75775/2010/
MMJ, č.j. MMJ/T/1045/2010.

Usnesení č. 595/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Zprávu Kontrolního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy o kont-
role plnění usnesení Zastupitelstva 
města Jihlavy a Rady města Jihlavy, 
jejichž plnění přešlo z roku 2009 do 
roku 2010.

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

RNDr. Petr Pospíchal
náměstek primátora

(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 - ozn. xxx).

Usnesení č. 608/10 - 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 19 let“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, Okružní 
4628/2, Jihlava, obč.sdr. 86.300 Kč

z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky 

14.300 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 5.400 Kč
- pro oddíl juda 17.000 Kč
- pro oddíl národní házené 
12.300 Kč
- pro oddíl fl orbalu 10.900 Kč
- pro oddíl hokejbalu 16.300 Kč
- pro oddíl zápasu ŘŘ a VS 
6.200 Kč
- pro oddíl karate   3.900 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS, 

Evžena Rošického 2684/6, Jihlava, 
obč. sdr. 55.800 Kč

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě, Tyršova 1565/12, Jihlava, obč.sdr. 
74.400 Kč

z toho:
- pro oddíl všestrannosti 62.800 Kč
- pro oddíl juda 11.600 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov, Sokolovská 4656/122c,Jihla-
va, obč.sdr. 123.300 Kč

z toho:
- pro oddíl moderní gymnastiky  

5.400 Kč
- pro oddíl sportovní gymnastiky 

6.500 Kč
- pro oddíl stolního tenisu 2.500 Kč
- pro oddíl šachu  3.500 Kč
- pro oddíl tenisu 2.800 Kč
- pro oddíl turistiky 900 Kč
- pro oddíl volejbalu  8.600 Kč

- pro oddíl všestrannosti 35.000 Kč
- pro oddíl akrobatického RnR 

8.200 Kč
- pro oddíl baseballu  7.300 Kč
- pro oddíl Euroteam 10.300 Kč
- pro oddíl sportovního tance  

7.100 Kč
- pro oddíl mažoretek  1.500 Kč
- pro oddíl kopané 18.600 Kč
- pro oddíl nohejbalu   900 Kč
- pro oddíl akrobatické gymnastiky 

4.200 Kč
Finanční podpora u všech subjektů 

je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2010:

honoráře rozhodčích, sčitatelů, 
porotců, moderátorů, lékařský a ve-
terinární dozor na akcích, pronájmy 
prostor, aparatury, počítačové tech-
niky, na dopravu a cestovné sportu-
jících a aktérů, náklady na ubytování 
rozhodčích, sportovců a aktérů, ná-
klady na technické zajištění činnosti 
(doprava techniky), náklady na pro-
pagaci, materiál, kancelářské potře-
by, drobné ceny, odměny (nikoliv 
fi nanční), diplomy, na prokazatelné 
služby spojů (poštovné, telefon, fax, 
internet), na startovné a vklady do 
soutěží, na prokazatelné a měřitelné 
náklady na energie.

Usnesení č. 609/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Výkonnostní sport 
- sportovní sezóna 2008/2009“ sub-
jektům:

Kolektivy:
Sportovní klub Jihlava, Okružní 

4628/2, obč.sdr. 121.400 Kč
z toho:
- pro oddíl hokejbalu 84.800 Kč
- pro oddíl národní házené 
25.800 Kč
- pro oddíl boxu 10.800 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., 

Evžena Rošického 2684/6, Jihlava 
107.400 Kč

Školní sportovní klub Demlova 
Jihlava, o.s., Demlova 4178/32, Jih-
lava 95.400 Kč

Občanské sdružení „ATLETI-
KA “, E. Rošického 2684/6, Jihlava  
73.200 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov, Sokolovská 4656/122c, Jihla-
va, obč. sdr. 65.900 Kč

z toho:
- pro oddíl kopané 55.300 Kč
- pro oddíl šachu  2.800 Kč
- pro oddíl baseballu 4.500 Kč
- pro oddíl tenisu  3.300 Kč
Florbalová škola Jihlava, Sluneč-

ní 191/35, Jihlava, Horní Kosov, 
obč.sdr.  59.200 Kč

Jednotlivci:
Jihlavský plavecký klub AXIS, E. 

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

Finanční podpora u všech subjektů 
je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2010:

honoráře rozhodčích, sčitatelů, po-
rotců, lékařský a veterinární dozor 
na akcích, pronájmy prostor, apara-
tury, počítačové techniky, na dopra-
vu a cestovné sportujících a aktérů, 
náklady na ubytování rozhodčích, 
sportovců a aktérů, náklady na tech-
nické zajištění činnosti, náklady na 
propagaci, materiál, kancelářské po-
třeby, drobné ceny, odměny (nikoliv 
fi nanční), diplomy, na prokazatelné 
služby spojů, na startovné a vklady 
do soutěží, na prokazatelné a měři-
telné náklady na energie.

Usnesení č. 610/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací na základě výzvy 

v oblasti sportu „Výkonnostní sport 
- sportovní sezóna 2008/2009“ sub-
jektům:

Kolektivy:
Sportovní klub Jihlava, Okružní 

4628/2, Jihlava, obč.sdr. 68.000 Kč
z toho:
- pro oddíl hokejbalu 47.900 Kč
- pro oddíl národní házené 
14.600 Kč
- pro oddíl boxu 5.500 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., E. 

Rošického 2684/6, Jihlava 60.800 

Kč
Školní sportovní klub Demlova 

Jihlava, o.s., Demlova 4178/32, Jih-
lava  54.000 Kč

Finanční podpora u všech subjektů 
je určena na čerpání těchto nákladů 
r. 2010:

honoráře a odměny rozhodčích, 
sčitatelů, porotců, lékařský a vete-
rinární dozor na akcích, pronájmy 
prostor, aparatury, počítačové tech-
niky, na dopravu a cestovné sportu-
jících a aktérů, náklady na ubytování 
rozhodčích, sportovců a aktérů, ná-
klady na technické zajištění činnos-
ti náklady na propagaci, materiál, 
kancelářské potřeby, drobné ceny, 
odměny (nikoliv fi nanční), diplo-
my, na prokazatelné služby spojů, 
na startovné a vklady do soutěží, na 
prokazatelné a měřitelné náklady na 
energie.

Usnesení č. 611/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace společnosti 

Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčko-
va 64, Jihlava, IČ 60727772 ve výši 
100 tis. Kč na úhradu mzdových ná-
kladů spojených s provozem areálu 
Amfi teátru v Jihlavě na IV. čtvrtletí 
2010 a  

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- převod částky 100 tis. Kč z rezervy 
běžných výdajů § 6409 Ostatní čin-
nosti na poskytnutí dotace.

Usnesení č. 612/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy Základní škole 
Jihlava, Kolárova 30 ve výši 18 131 
Kč dle zdůvodnění.

(Redakčně kráceno)

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

RNDr. Petr Pospíchal
náměstek primátora

Zastupitelé města rozdělili dotace
Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 5. 10. 2010


