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Občanské sdružení „Jihlavský ha-
vířský průvod“ -102.600 Kč

na realizaci projektu: sv. Martin
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci,

materiálové náklady včetně nákupu 
drobných cen (do výše 1 000Kč/ks) 
a odměn (nikoliv fi nančních), údržba 
a opravy kostýmů a rekvizit.

Občanské sdružení „Jihlavský ha-
vířský průvod“ - 387.000 Kč

na realizaci projektu: Činnost sdru-
žení Jihlavský havířský průvod a pouť 
ke svatému Jánu

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci, 

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na dopravu a ubytování účinkujících 
a aktérů souvisejících s projektem, 
materiálové náklady včetně nákupu 
drobných cen (do výše 1 000Kč/ks) 
a odměn (nikoliv fi nančních), údržba 
a opravy kostýmů a rekvizit.

Občanské sdružení Mahler 2000 
– Společnost Gustava Mahlera 
-882.000 Kč

na realizaci projektu: Mahler Jihlava 
2012 – Hudba tisíců

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci,

na autorské poplatky (OSA, aj.), na 
dopravu a ubytování účinkujících a 
aktérů souvisejících s projektem.

Společnost pro FSU, o.s. -490.000 
Kč

na realizaci projektu: Festival sboro-
vého umění

na úhradu nákladů na služby v rám-
ci technického zajištění, na honoráře 
účinkujících, na propagaci, na dopra-
vu a ubytování účinkujících a aktérů 
souvisejících s projektem, na mode-
rování a tlumočnické služby.

a n e s ch v a l u j e

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
na projekt v oblasti kultura – subjek-
tu:

Občanské sdružení Mahler 2000 – 
Společnost Gustava Mahlera -

1.030.000 Kč
na realizaci projektu: Mahler Jihlava 

2012 – Hudba tisíců
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci,

na autorské poplatky (OSA, aj.), na 
dopravu a ubytování účinkujících a 
aktérů souvisejících s projektem.

a u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 597/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy v roce 2012 – 
sport těmto subjektům:

HC Dukla Jihlava s.r.o.- 7.650.000 
Kč 

 na úhradu nákladů na provoz zim-
ního stadionu v r. 2012 – energie, 
mzdové náklady,

 zdravotní a sociální pojištění, 
ostatní služby, opravy, spotřební ma-
teriál, PHM, materiál 

 na opravy, chemická úprava vody, 
revize, pojištění a ostatní poplatky;

 
HC Dukla Jihlava s.r.o. -5.000.000 

Kč 
 na úhradu nákladů na činnost spo-

lečnosti v r. 2012- materiál a služby 
spojené s „A“ 

 týmem - sportovní materiál a jeho 
opravy, rozhodčí, doprava na zápasy, 
pronájem 

 sportovních zařízení, stravování 
hráčů, registrace, přestupy a hosto-
vání (admin. poplatky),

 registrace, náklady spojené s uby-
továním hráčů, mzdové náklady 
včetně odvodů, odměny

 realizačního týmu (trenéři, asis-
tenti, kustodi, maséři a vedoucí tý-
mů), výroba a umístění

 reklam, TV pořadů a odvysílání 
upoutávek, inzerce, pronájem vozu, 
spotřeba PHM, 

 kancelářský a ostatní materiál, te-
lekomunikační služby a správa we-
bových stránek, 

 ostatní služby (pořadatelská služ-
ba, přenosy zápasů);

DUKLA Jihlava – mládež občan-
ské sdružení -3.550.000 Kč

 na úhradu nákladů na činnost ob-
čanského sdružení v r. 2012 – nákla-
dy na mzdy a ostatní 

 platby za provedenou práci, odmě-
ny trenérům a asistentům, registrace, 
přestupy (admin. 

 poplatky), náklady na dopravu, 
pronájem prostor, rozhodčí, materi-
ál a vybavení, 

 telekomunikační a poštovní služ-
by, cestovní náklady, lékařské pro-
hlídky, náklady na služby

 sekretariátu a činnosti spojené se 
zajištěním zápasů, krasobruslařských 
soutěží, ostatní

 poplatky;

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Ji-
ráskova 2603/69, Jihlava - 1.000.000 
Kč

 na úhradu nákladů na komplexní 
zajištění správy letního stadionu Ji-
ráskova 69 a hřiště

 s umělým povrchem na ul. E. Ro-
šického v roce 2012 – pronájem pro-
stor, energie, opravy

 a údržba, odvoz odpadu a ostatní 
služby, materiál, služby spojů, ostat-
ní náklady (poplatky 

 a pojistné);

 Fotbalový klub mládeže VYSO-
ČINA JIHLAVA o. s. -5.000.000 Kč

 na úhradu nákladů na komplexní 
zajištění výchovného procesu mlá-
deže a správy letního

 stadionu Na Stoupách v Jihlavě v r. 
2012 – honoráře a odměny rozhod-
čích, komisařů,

 trenérů, doprava, ubytování (spor-
tovci, trenéři, rozhodčí), zdravotní 
péče, pronájem 

 prostor, energie, správa stadionu, 
doprava techniky, ozvučení, náklady 
na utkání 

 a soustředění, materiál a vybavení, 
opravy a údržba, služby, odvoz odpa-
du, poštovné

 a služby spojů, pronájem auta, 
startovné, registrace;

 
Služby města Jihlavy s.r.o. 

-5.460.000 Kč
 na úhradu nákladů na krytí ztráty 

z provozu objektu E. Rošického 6 na 
rok 2012 – energie, 

 propagace, materiál a vybavení, 
PHM, služby spojů, opravy a udržo-
vání, rozbory vody, 

 ostatní náklady – praní a čištění, 
úklid, odvoz odpadu, školení a vzdě-
lávání, pojištění 

 majetku, havarijní a zákonné pojiš-
tění vozidel, část správní režie; 

Tenisový klub Spartak Jihlava 
občanské sdružení- 450.000 Kč

 na úhradu nákladů na pronájem 
sportovišť – venkovních antukových 
kurtů a tenisových hal

 pro přípravu a soutěžní utkání 
mládeže včetně tenisové školy v r. 
2012

Usnesení č. 598/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nančního daru v oblasti 

sportu a volného času v rámci výzvy 
NADSTANDARDNÍ SPORTOVNÍ 
REPREZENTACE MĚSTA JIHLA-
VY za období 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 
subjektům:

Klub kulturistiky a silového troj-
boje Jihlava občanské sdružení - 
18.700 Kč

za 3. místo Tomáše Šárika na MS v 
Jižní Africe (Potchesfstroom) v silo-
vém trojboji v kategorii senior do 125 
kg (jednotlivci)

Klub kulturistiky a silového troj-
boje Jihlava občanské sdružení 8.000 
Kč

za 5. místo Tomáše Šárika na ME v 
ČR v Plzni v silovém trojboji v kate-
gorii senior do 125 kg (jednotlivci)

Kuželkářský klub PSJ Jihlava ob-
čanské sdružení 18.700 Kč

za 3. místo Petra Benedikta na MS v 
Bosně a Hercegovině (Sarajevo) v ka-
tegorii dorostu – soutěž sprint v ku-
želkách (jednotlivci)

Kuželkářský klub PSJ Jihlava ob-
čanské sdružení 20.000 Kč

za 2. místo Jana Kotyzy na MS v Ra-
kousku (Ritzing) v kategorii mužů v 
kuželkách (jednotlivci)

 
Kuželkářský klub PSJ Jihlava ob-

čanské sdružení 18.600 Kč
za 3. místo Robina Parkana a Jana 

Kotyzy na MS v Bosně a Hercegovi-
ně (Sarajevo) v kategorii mužů (druž-
stva) 

a u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí fi nančního daru.

Usnesení č. 600/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
výši fi nancování běžných provoz-

ních výdajů nestátních neziskových 
organizací a jednotlivých sdružení na 
následující rozpočtové období for-
mou přímého návrhu do rozpočtu 
města na rok 2012 takto:

- Středisko křesťanské pomoci – Na-
děje pro život Jihlava, Žižkova 108, 
Jihlava – na krytí provozních nákladů 
Azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi Jihlava, které nemohou být 
kryty z Individuálního projektu Kraje 
Vysočina – 1.000 Kč

-Svaz důchodců ČR, o.s., místní 
organizace Jihlava, Karoliny Světlé 
11, Jihlava- na plyn, elektřinu, nájem 
včetně služeb, telefony a náklady na 
připojení internetu – 43.000 Kč

- Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, Vrchlického 57, Jihla-
va – na nájem a služby spojené s ná-
jmem – 49.000 Kč

- SK Vodomílek. Erbenova 43, Jih-
lava – na pronájem bazénu – 49. 000 
Kč

- Občanská poradna Jihlava , Žiž-
kova 13, Jihlava – na nájemné včetně 
služeb 86.000 Kč

- Tyfl oservis, o.p.s., Krakovská 21, 
Praha 1 pro Krajské ambulantní stře-
disko, Benešova 46, Jihlava – na ná-
jemné – 27.000 Kč

- Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s., základní orga-
nizace Jihlava, U Cihelny 2, Jihlava – 
na telefony (dobíjecí kupony) a kan-
celářské potřeby – 3.500 Kč

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR, Poradenské centrum Jihlava, 
Úprkova 6, Jihlava – na nájem z uží-
vaných prostor, energie, vodné, tele-
fon, fax a internet – 68.000 Kč

- Centrum multikulturního vzdě-
lávání, o.s., Telečská 68, Jihlava- na 
energie – 50.000 Kč

- Jihlavská unie neslyšících, Polen-
ská 4382/2c, Jihlava – na nájemné 
včetně služeb, elektrické energie a 
plynu – 129.000 Kč

- Diecézní charita Brno, tř. Kpt.Ja-
roše 9, Brno pro Oblastní charitu Jih-
lava, Jakubské náměstí 2, Jihlava – na 
materiál (kancelářské potřeby, PHM, 
hygienické potřeby, materiál na úklid 
a údržbu apod.), energie, opravy a 
udržování, cestovné zaměstnanců, 
služby (nájemné budov, spoje, škole-
ní a kurzy, ostatní - úklid, supervize, 
pojištění) a osobní náklady (mzdy a 
OON včetně odvodů) v projektech: 
Charitní domácí hospicová péče Jih-
lava, Centrum primární prevence 
Vrakbar, Klubíčko Jihlava, Centrum 
U Větrníku Jihlava, Dobrovolnické 
centrum – 700.000 Kč 

- Územní organizace Svazu diabeti-
ků ČR Jihlava, telečská 25, Jihlava – 
na nákup 2 tonerů černé barvy a tele-
fony členům výboru – 5.250 Kč

 (Pokračování na str. 24)

Zastupitelé rozdali granty pro rok 2012


