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Zastupitelé rozdali granty pro rok 2012
(Pokračování ze str. 22)
ZŠ Demlova 32 a 34 – stav. úpravy
- 494.236,60 Kč
Rozšíření stávajícího kamerového
systému - 9.216,- Kč
Kostel Povýšení sv. Kříže – II.etapa
- 781.397,74 Kč
Heroltice – objekt občanské vybavenosti - 91.833,70 Kč
Rozšíření kapacity MŠ Mozaika –
A.Důl - 430.254,19 Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 579/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
-snížení §4351 Osobní asistence,
pečovatelská služba – příspěvek pro
Integrované centrum sociálních služeb o částku 822 tis. Kč
-snížení §4357 Domovy – příspěvek pro Domov pro seniory Jihlava –
Lesnov o částku 2.000 tis.Kč
a zvýšení rezervy běžných výdajů o
částku 2.822 tis. Kč.

Usnesení č. 580/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření –
přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
tř.5 Běžné výdaje
§3231 základní umělecké školy
Základní umělecká škola – příspěvek-705 000 Kč
§3113 Základní školy
ZŠ Rošického – příspěvek- 8 987
Kč
ZŠ Demlova – příspěvek 20 000 Kč
ZŠ Havlíčkova – příspěvek 20 000
Kč
ZŠ Jungmannova – příspěvek 53
000 Kč
ZŠ Kollárova – příspěvek 20 000 Kč
ZŠ Křížova – příspěvek 20 000 Kč
ZŠ Nad Plovárnou – příspěvek 20
000 Kč
ZŠ Seifertova – příspěvek306 000
Kč
ZŠ T.G.Masaryka – příspěvek 20
000 Kč
tř.6 Kapitálové výdaje
Městská knihovna – příspěvek na
bibliobox167 000 Kč
ZŠ E.Rošického – příspěvek na TZ
budovy- 2 013 Kč
ZŠ Kollárova – příspěvek na zahradní techniku 70 000 Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 581/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
– přesuny v rámci schváleného rozpočtu majetkového odboru:
tř.5 Běžné výdaje
§ 3639 Komunální služby a územní
rozvoj+100 tis.Kč
tř.6 Kapitálové výdaje
Nespecifikované výkupy- 100 tis.
Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 582/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření -

zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci:
-na projekt Centrum environmentální výchovy ve výši 14.806.799,98 Kč
a převod částky 14.806 tis. Kč do
Fondu kofinancování evropských projektů.

Usnesení č. 583/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
– převod z Fondu kofinancování evropských projektů ve výši částky 470
000,-Kč na zvláštní účet projektu
Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a zefektivnění vzdělávacího
procesu statutárního města Jihlavy a
částky 713.000,- Kč na zvláštní účet
projektu Vzdělávání v eGon centru
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 585/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
povinnost odvodu ve výši 7 804,Kč a penále z této částky vyplývající
z porušení rozpočtové kázně občanskému sdružení ,,Sdružení Romů
a národnostních menšin v České
republice“, Ctiborova 3091, 272
01 Kladno dle žádosti č.j.:MMJ/
EO/3755/2011.

Usnesení č. 586/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
odvod ve výši 113 600,- Kč a prominutí povinnosti penále ve výši 89
971,20 Kč za porušení rozpočtové
kázně občanskému sdružení Malá kopaná Jihlava, třída Legionářů
1577/4, 586 01 Jihlava dle žádosti
č.j.:MMJ/EO/3738/2011.

Usnesení č. 590/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
rozpočtový výhled dle přílohy
č.j.:MMJ/EO/3498/2011
a s ch v a l u j e
rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2012 dle upravené přílohy
č.j.: MMJ/EO/3496/2011
a stanovuje
rozsah pro provádění rozpočtových
opatření Radou města Jihlavy:
-zařazování přijatých dotací do rozpočtu města bez finančního omezení
-úpravy provozního rozpočtu v příjmové o výdajové části a zapojování
těchto prostředků do výdajové části
provozního rozpočtu bez finančního
omezení
-přesuny v rámci běžných výdajů
mezi paragrafy do max. výše 2 mil.
Kč za rok a v rámci paragrafu bez finančního omezení
-přesuny v rámci kapitálových výdajů a projektů na jednotlivé akce do
100 tis. Kč v jednotlivém případě
a ukládá
Radě města Jihlavy informovat na
nejbližším zasedání Zastupitelstva
města Jihlavy o provedených rozpočtových opatřeních
a ukládá
- ekonomickému odboru rozepsat
rozpočet na jednotlivé odbory Magistrátu města Jihlavy
-odvětvovým odborům oznámit

rozpočet včetně závazných ukazatelů
rozpočtu těm subjektům, které jsou
povinny se jimi řídit.

Usnesení č. 591/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
plán hospodářské činnosti statutárního města Jihlavy na rok 2012 dle
přílohy č.j.: MMJ/EO/3497/2011.

Usnesení č. 594/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – ČINNOST na projekt v oblasti kultura –
subjektu:
Pramínek Jihlava, o.s. - 49.000
Kč
na realizaci projektu: Činnost Pramínku Jihlava na úhradu nákladů na
pronájem prostor včetně ostatních
služeb s nájmem bezprostředně souvisejících.

na realizaci projektu: Vánoční koncert DPS Zvoneček
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře i náklady na dopravu
všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem, na
propagaci.
Pěvecké sdružení Campanula 12.000 Kč
na realizaci projektu: Společný
koncert PS Campanula a sboru z
francouzského města Le Mans
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře i náklady na dopravu
všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem, na
propagaci.

Pěvecké sdružení Campanula 25.760 Kč
na realizaci projektu: Činnost Pěveckého sdružení Campanula na
úhradu nákladů na pronájem prostor
včetně ostatních služeb s nájmem
bezprostředně souvisejících.

Dětský pěvecký sbor Zvoneček 17.000 Kč
na realizaci projektu: Jarní koncert
DPS Zvoneček
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře i náklady na dopravu
všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem, na
propagaci.

Hotch-Potch - 151.200 Kč
na realizaci projektu: Činnost
Hotch-Potch na úhradu nákladů na
pronájem prostor včetně ostatních
služeb a nájmem bezprostředně souvisejících, na energie související s
pronájmem prostor.

DKO s.r.o. - 80.000 Kč
na realizaci projektu: Opera Rusalka (Trubadúr)
na úhradu nákladů na honoráře i
náklady na dopravu všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem.

a n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – ČINNOST na projekt v oblasti kultura –
subjektu:
Horácký fotoklub Jihlava - 25.000
Kč
na realizaci projektu: Činnost Horáckého fotoklubu Jihlava na úhradu
nákladů na pronájem prostor včetně
služeb souvisejících s nájmem bezprostředně souvisejících.
a ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření
Smluv o poskytnutí dotace.

Pěvecké sdružení Campanula 36.100 Kč
na realizaci projektu: Vánoční koncert Pěveckého sdružení Campanula
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře i náklady na dopravu
všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem, na
propagaci.

Usnesení č. 595/11 – 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:
Dětský pěvecký sbor Zvoneček 19.000 Kč
na realizaci projektu: 15. ročník festivalu Laudes liberorum (Chvály dětí)
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře i náklady na dopravu
všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem, na
propagaci.
Dětský pěvecký sbor Zvoneček 17.000 Kč

Pěvecké sdružení Campanula 16.900 Kč
na realizaci projektu: Jarní koncert
Pěveckého sdružení Campanula
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře i náklady na dopravu
všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,na
propagaci.
DKO s.r.o. - 80.000 Kč
na realizaci projektu: Opera Don
Giovanni
na úhradu nákladů na honoráře i
náklady na dopravu všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem.
DKO s.r.o. - 65.000 Kč
na realizaci projektu: Opereta Ples
v opeře
na úhradu nákladů na honoráře i
náklady na dopravu všech účinkujících i aktérů bezprostředně souvisejících s projektem.
(Pokračování na str. 24)

