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Parkovací dům budou provozovat SMJ
Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 15. 2. 2011
(Z důvodu zajištění ochrany
osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění
usnesení Zastupitelstva města Jihlavy s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů- označené xxx. Usnesení je z důvodů místa
redakčně kráceno).
Usnesení č. 1/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
bere na vědomí
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou
města Jihlavy dle zdůvodnění.
Usnesení č. 2/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
– zvýšení příjmové i výdajové části
rozpočtu o přijaté dotace:
- na evropský projekt pro MŠ Mozaika ve výši 112.217,60 Kč
- na projekt Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality ve výši
387.550,15 Kč
dle zdůvodnění.
Usnesení č. 3/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina ve výši
50.000,- Kč na nákup defibrilátoru
a
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
– převod z rezervy běžných výdajů §
6409 Ostatní činnosti ve výši 50.000,Kč do kapitálových výdajů (§ 3533
Zdravotnická záchranná služba) na
dotaci pro ZZS kraje Vysočina.
Usnesení č. 4/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
– změna rozpočtu odboru rozvoje
města:
tř. 5 a 6 Projekty
Základní umělecká škola – rekonstrukce + 13.715 tis. Kč
Regenerace veřejného prostranství
v části města – Pístov + 8.000 tis. Kč
Snížení energetické náročnosti
škol. zařízení – ZŠ E.Rošického 8.000 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Základní umělecká škola – rekonstrukce - 13.715 tis. Kč
Rekonstrukce ul. Okružní – výměna oken - 70 tis. Kč
Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova + 70 tis. Kč
Přemístění zastávek MHD Na Růžku – ul. Sokolovská + 200 tis. Kč
MŠ Mozaika, Březinova 113 1.341 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek
akce ul. Havlíčkova – most U Jánů
+ 1.141 tis. Kč
Usnesení č. 5/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dotaci pro Nemocnici Jihlava ve

výši 300.000,- Kč na nákup vybavení
– paliativní péče a
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – převod z rezervy běžných výdajů § 6409 Ostatní činnosti ve výši
300.000,- Kč na § 3522 Ostatní nemocnice – neinvestiční příspěvek
pro Nemocnici Jihlava.
Usnesení č. 6/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 67/10-ZM
a
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města)
akce „MŠ Na Dolech“ - 2 500 tis. Kč
akce „Rozšíření kapacity Mateřské
školy Mozaika Jihlava“ + 2 500 tis. Kč
a
zavazuje se
k zajištění finančních prostředků na
realizaci akce „Rozšíření kapacity Mateřské školy Mozaika Jihlava“ do výše
30 000 tis. Kč
a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje města zajistit projektové a inženýrské práce na
uvedenou akci.
Usnesení č. 7/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
dotaci pro Římskokatolickou farnost Ždírec ve výši 60.000,- Kč na
opravu omítky kostela sv. Václava ve
Ždírci a
n e s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – převod z rezervy běžných výdajů § 6409 Ostatní činnosti ve výši
60.000,- Kč na § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního
kulturního, národního a historického povědomí – neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost
Ždírec.
Usnesení č. 8/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
aktualizovaný plán hospodářské
činnosti na rok 2011 dle přílohy č.j.
MMJ/EO/406/2011.
Usnesení č. 9/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE
– na projekt v oblasti kultura – subjektu:
Jihlavský spolek amatérských filmařů (IČ – 67008062) 1.700.000
Kč
na realizaci projektu: 15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Jihlava 2011
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na propagaci,
na autorské poplatky,
na dopravu a ubytování účinkujících
a aktérů souvisejících s projektem,

na dopravu filmových kopií,
na překlady a tlumočení.
Občanské sdružení „Jihlavský
havířský průvod“ (IČ – 67024301)
400.000 Kč
na realizaci projektu: Jihlavský havířský průvod
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících,
na propagaci,
na autorské poplatky,
na dopravu a ubytování účinkujících a aktérů souvisejících s projektem,
na materiálové náklady včetně nákupu drobných cen (do výše 1 000
Kč/ks) a odměn (nikoliv finančních),
na údržbu a opravy kostýmů a rekvizit.
Občanské sdružení „Jihlavský
havířský průvod“ (IČ – 67024301)
105.000 Kč
na realizaci projektu: sv. Martin
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících,
na propagaci,
na autorské poplatky,
na materiálové náklady včetně nákupu drobných cen (do výše 1 000
Kč/ks) a odměn (nikoliv finančních),
na realizaci ohňostroje.
Společnost pro FSU, o.s. (IČ –
65340507) 500.000 Kč
na realizaci projektu: 54. ročník Festivalu sborového umění
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících,
na propagaci,
na dopravu a ubytování účinkujících
a aktérů souvisejících s projektem,
na moderování koncertů a tlumočnické práce.
Občanské sdružení Mahler 2000
– Společnost Gustava Mahlera (IČ
– 70106673) 900.000 Kč
na realizaci projektu: Mahler Jihlava
2011 – Hudba tisíců
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících,
na propagaci,
na autorské poplatky,
na dopravu a ubytování účinkujících
a aktérů souvisejících s projektem
ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření
Smluv o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 10/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – činnost
na projekt v oblasti kultura – subjektu:
Olga Moravcová Bednářová (IČ –
65799071) 84.000 Kč

na realizaci projektu: Barvínek –
zájmová činnost pro děti od 3 let s
individuálním přístupem v Jihlavě
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících
ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření
Smluv o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 11/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – hudba
klasická - na projekt v oblasti kultura - subjektu:
KOMORNÍ
FILHARMONIE
VYSOČINA, o.s. (IČ – 26617706)
75.000 Kč
na realizaci projektu: Cyklus komorních koncertů
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem,
na propagaci.
KOMORNÍ
FILHARMONIE
VYSOČINA, o.s. (IČ – 26617706)
75.000 Kč
na realizaci projektu: Vánoční koncert Komorní filharmonie Vysočina
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
70.000 Kč
na realizaci projektu: Opereta Vídeňská krev
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
80.000 Kč
na realizaci projektu: Opera La Traviata
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
Jihlavský smíšený pěvecký sbor
Melodie (IČ – 65765851) 17.966
Kč
na realizaci projektu: Koncertní činnost JSPS Melodie v r. 2011 – 2 koncerty
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – hudba ostatní - na projekt v oblasti
kultura - subjektu:
AlternativaPro, občanské sdružení (IČ – 26637863) 100.000 Kč
na realizaci projektu: Koncert bez
hranic
(Pokračování na str. 24)

