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Usnesení č. 143/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančního příspěvku
Nemocnice Jihlava na nákup ventilačního pří-

stroje pro resuscitaci dětí a jejich ventilaci na pří-
jmu dětí v Pavilónu urgentní intenzivní péče a na 
dětském oddělení ve výši 335.063,-Kč

Usnesení č. 144/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančního příspěvku
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina na za-

koupení bouracího kladiva ve výši 80.000,-Kč

Usnesení č. 145/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančního daru Vysoká škola poly-

technická Jihlava do Fondu rozvoje lidských zdro-
jů VŠPJ ve výši 500.000,-Kč

Usnesení č. 146/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí investiční dotace ve výši 25% z cel-

kových nákladů, maximálně 250 tis. Kč na vybu-
dování části zpevněných manipulačních ploch a 
na realizaci částečné rekonstrukce stávající řídící 
věže dispečera o.s. Aeroklub Jihlava, Henčov 61, 
586 01 Jihlava dle zdůvodnění

Usnesení č. 149/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í 
část usnesení č. 594/11-ZM ze dne 14.12.2011, 

a to poskytnutí dotace v rámci okruhu: JEDNO-
LETÁ PODPORA  – ČINNOST na projekt v ob-
lasti kultura – subjektu:

Pramínek Jihlava, o.s. (IČ – 285 55 449) 49.000 
Kč

na realizaci projektu: Činnost Pramínku Jihlava 
na úhradu nákladů na pronájem prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvi-
sejících

a  n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace v rámci okruhu: JEDNOLE-
TÁ PODPORA  – ČINNOST na projekt v oblasti 
kultura – subjektu:

Pramínek Jihlava, o.s. (IČ – 285 55 449) 49.000 
Kč

na realizaci projektu: Činnost Pramínku Jihlava 
na úhradu nákladů na pronájem prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvi-
sejících.

Usnesení č. 150/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Jihlavy v roce 2012– sport subjektu: 
Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24, Jih-

lava, občanské sdružení          90.164 Kč
- na ztrátovost roku 2011 (pronájmy sportovišť 

- venkovních antukových kurtů   a tenisových hal 
pro přípravu a soutěžní utkání mládeže včetně te-
nisové školy)

 Ing. Jaroslav Vymazal  
 primátor města
 Ing. Josef Kodet
  náměstek primátora

Zastupitelé jednali o fi nančních příspěvcích
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. 4. 2012

(Redakčně kráceno - pozn. re-
dakce)

 
Usnesení č. 267/12-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
záměr přijetí úvěru do maximální 

výše 60 mil. Kč pro fi nancování ak-
ce ,,Snížení znečištění ve vodních to-
cích ze stokové sítě města Jihlavy“

a  u k l á d á 
vedoucí ekonomickému odboru 

zajistit všechny úkony k provedení 
výše schváleného záměru.

Usnesení č. 269/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í 
část usnesení č. 596/11-ZM ze dne 

14.12.2011, a to
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
na projekt v oblasti kultura – subjek-
tu:

Horácká soubor písní a tanců Vy-
sočan 244.020 Kč

na realizaci projektu: Jihlavské 
folklórní léto

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na propagaci, na dopravu a 
ubytování účinkujících a aktérů sou-
visejících s projektem, materiálové 
náklady včetně nákupu drobných 
cen (do výše 1 000 Kč/ks) a odměn 
(nikoliv fi nančních)

a  n e s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
na projekt v oblasti kultura – subjek-
tu:

Horácký soubor písní a tanců Vy-
sočan 244.020 Kč

na realizaci projektu: Jihlavské 

folklorní léto
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na propagaci, na dopravu a 
ubytování účinkujících a aktérů sou-
visejících s projektem, materiálové 
náklady včetně nákupu drobných 
cen (do výše 1 000 Kč/ks) a odměn 
(nikoliv fi nančních)

a  s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci § 3319 – ostatní zá-
ležitosti kultury 

neinvestiční příspěvky a transfery 
- 244.020 Kč

provozní výdaje  +244.020 Kč

Usnesení č. 270/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na základě vý-

zvy v oblasti sportu a volného času v 
rámci okruhu „Dlouhodobá činnost 
organizace – členská základna do 19 
let (k 31. 12. 2011)“ na úhradu ná-
kladů r. 2012:

na honoráře a odměny rozhodčích, 
sčitatelů, porotců, lékařský dozor 
na akcích, pronájmy prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezpro-
středně souvisejících, služby v rám-
ci technického zajištění (ozvučení, 
osvětlení, videoprojekční technika, 
pronájem zařízení včetně dopravy 
bezprostředně související), dopravu, 
cestovné a ubytování rozhodčích a 
aktérů, souvisejících s akcí (projek-
tem), propagaci (grafi cké návrhy, 
tisk, kopírování, distribuce, výlep 
plakátů, pronájem výlepových ploch, 
propagace na webu a jiné služby bez-
prostředně s propagací související), 
materiálové náklady včetně nákupu 
drobných cen a odměn (nikoliv fi -
nančních), diplomy, služby spojů, 

startovné a vklady do soutěží, nákla-
dy na energie (voda, plyn, el. ener-
gie) subjektům:

Sportovní klub Jihlava 
296.600 Kč

z toho: pro oddíl moderní gym-
nastiky 35.000 Kč

pro oddíl juda 104.300 Kč
pro oddíl národní házené 38.900 

Kč
pro oddíl hokejbalu 77.900 Kč
pro oddíl karate  3.100 Kč
pro oddíl zápasu Ř-Ř 37.400 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o. s. 

210.200 Kč
Club sportů Jihlava 160.400 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava 

132.400 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS 

247.600 Kč
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 

64.000 Kč
z toho: pro oddíl všestrannosti 

28.200 Kč
pro oddíl juda 35.800 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 252.900 Kč
z toho: pro oddíl moderní gym-

nastiky 16.400 Kč
pro oddíl sportovní gymnastiky 

4.700 Kč
pro oddíl stolního tenisu 7.000 Kč
pro oddíl tenisu  38.900 Kč
pro oddíl turistiky 500 Kč
pro oddíl volejbalu 24.900 Kč
pro oddíl všestrannosti 15.100 Kč
pro oddíl baseballu  5.500 Kč
pro oddíl sportovního tance 

33.500 Kč
pro oddíl kopané 76.300 Kč
pro oddíl nohejbalu  500 Kč
pro oddíl všeobecné a akrobatické 

gymn. 29.600 Kč
Školní sportovní klub Demlova 

Jihlava, o. s. 84.100 Kč                       
Občanské sdružení „ATLETIKA “ 

98.100 Kč

Taneční klub Street Busters o. s. 
115.200 Kč

a ukládá vedoucímu odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy zabezpe-
čit uzavření Smluv o poskytnutí do-
tace.

Usnesení č. 271/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í 
část usnesení č. 595/11-ZM ze dne 

14.12.2011, a to poskytnutí dotace v 
rámci okruhu: JEDNOLETÁ POD-
PORA  – hudba ostatní na projekt v 
oblasti kultura – subjektu:

K Brewery Trade, a.s. 23.000 Kč
na realizaci projektu: Zuzana Mich-

nová, Oskar Petr a Petr Kalandra 
Memory Band na úhradu nákladů na 
honoráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem

a  s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

JEDNOLETÁ PODPORA  – hudba 
ostatní na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

Pivovary Lobkowicz, a.s. 23.000 
Kč

na realizaci projektu: Vinnie James, 
Oskar Petr a Petr Kalandra Memory 
Band na úhradu nákladů na honorá-
ře i náklady na dopravu všech účin-
kujících i aktérů bezprostředně sou-
visejících s projektem.

Usnesení č. 272/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace společnosti 

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., 
Havlíčkova 64, Jihlava, IČ 607 27 
772 ve výši 500 tis. Kč na úhradu ná-
kladů spojených s provozem areálu 
Amfi teátru v Jihlavě na rok 2012.

 (Pokračování na str. 27)

Zastupitelé odebrali dotaci Vysočanu
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města,  konaného dne 12. 6. 2012


