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Usnesení z 20. zasedání zastu-
pitelstva města, konaného dne 
16.  12. 2013. 

(Redakčně kráceno – pozn. redakce)

Usnesení č. 477/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o v o l u j e
prominutí penále za porušení roz-

počtové kázně ve výši 309.600 Kč 
sdružení Jihlavský havířský průvod, 
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 
Jihlava, IČ: 670 24 301 dle žádosti 
č.j.: MMJ/EO/4735/2013.

Usnesení č. 478/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí penále za porušení roz-

počtové kázně ve výši 1.342 Kč 
sdružení Jihlavský havířský průvod, 
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 
Jihlava, IČ: 670 24 301 dle žádosti 
č.j.: MMJ/EO/4736/2013.

Usnesení č. 479/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o v o l u j e
prominutí penále za porušení roz-

počtové kázně ve výši 10.367 Kč 
občanskému sdružení Jihlavský 
smíšený pěvecký sbor Melodie, So-
kolovská 133a, 586 01 Jihlava, IČ: 
657 65 851, dle žádosti č.j.: MMJ/
EO/4748/2013.

Usnesení č. 480/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu VÝZNAMNÉ KULTURNÍ 
AKCE na projekt v oblasti kultura 
– subjektu:

FILHARMONIE G. MAHLERA  
880.000 Kč

na realizaci projektu Koncertní čin- 
nost FILHARMONIE G. MAHLE-
RA  v Jihlavě 2014 na úhradu nákladů: 

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na honoráře a ubytování účinkují- 
cích a aktérů souvisejících s projektem 

(včetně dopravy bezprostředně  
související),

na materiálové náklady včetně ná- 
kupu drobných cen (do výše 1 000Kč/
ks) a odměn (nikoliv fi nančních), 

na rozpis a zpracování notového  
materiálu.

Jihlavský havířský průvod 
387.000 Kč

na realizaci projektu Jihlavský ha-
vířský průvod (činnost) a Pouť ke 

svatému Jánu 2014 na úhradu ná-
kladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na honoráře a ubytování účinkují- 

cích a aktérů souvisejících s projek-
tem (včetně dopravy bezprostředně 
související,

na materiálové náklady včetně ná- 
kupu drobných cen (do výše 1 000Kč/
ks) a odměn (nikoliv fi nančních),

na údržbu a opravy kostýmů a re- 
kvizit.

Jihlavský spolek amatérských fi l-
mařů 1.666.000 Kč

na realizaci projektu 18. Meziná-
rodní festival dokumentárních fi lmů 
Jihlava 2014 na úhradu nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na honoráře a ubytování účinkují- 

cích a aktérů souvisejících s projek-
tem (včetně dopravy bezprostředně 
související),

na materiálové náklady včetně ná- 
kupu drobných cen (do výše 1 000Kč/
ks) a odměn (nikoliv fi nančních),

na dopravu fi lmových kopií, 
na překlady a tlumočení. 

Občanské sdružení Mahler 2000 
– Společnost Gustava Mahlera 
930.000 Kč

na realizaci projektu Hudební fes- 
tival Mahler Jihlava 2014 – Hudba 
tisíců na úhradu nákladů:

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na honoráře a ubytování účinkují- 

cích a aktérů souvisejících s projek-
tem (včetně dopravy bezprostředně 
související),

na notový materiál (zapůjčení  
a výroba notového materiálu).

Společnost pro FSU, o.s. (IČ – 
65340507) 490.000 Kč

na realizaci projektu Festival sboro- 
vého umění 2014 na úhradu nákladů:

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na honoráře a ubytování účinkují- 
cích a aktérů souvisejících s projek-
tem (včetně dopravy bezprostředně 
související,

na moderování 
a  u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace dle pří-
loh.

Usnesení č. 481/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
hudba klasická – na projekt v ob-
lasti kultura subjektu:

DKO s.r.o. 80.000 Kč
na realizaci projektu Opera Car- 

men na úhradu nákladů na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem,

DKO s.r.o. 75.000 Kč
na realizaci projektu Opera Na- 

bucco na úhradu nákladů na ho-
noráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem,

DKO s.r.o. 68.000 Kč
na realizaci projektu Opereta  

Hraběnka Marica na úhradu ná-
kladů na honoráře i náklady na do-
pravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem,

Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie 100.000 Kč

na realizaci projektu Koncertní  
činnost Jihlavského smíšeného pě-
veckého sboru Melodie v roce 2014 
– 7 koncertů v Jihlavě na úhradu ná-
kladů:

na pronájem prostor včetně  
ostatních služeb s nájmem bez-
prostředně souvisejících, na služ-
by v rámci technického zajištění, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, apod.); 

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
hudba ostatní – na projekt v ob-
lasti kultura subjektu:

AlternativaPro o.s. 100.000 Kč
na realizaci projektu Koncert bez  

hranic 2014 na úhradu nákladů:
na pronájem prostor včetně ostat- 

ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na služby v rámci tech-
nického zajištění, na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem, na propagaci, na autor-
ské poplatky (OSA, apod.), 

AlternativaPro o.s. 70.000 Kč
na realizaci projektu Přijďte na  

koncert, pomůžete 2014 na úhradu 
nákladů:

na pronájem prostor včetně  
ostatních služeb s nájmem bez-
prostředně souvisejících, na služ-
by v rámci technického zajištění, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci,

FABES s.r.o. 94.360 Kč
na realizaci projektu Jazz & swing  

do Jihlavy na úhradu nákladů:
na služby v rámci technického  

zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci, na autorské 
poplatky (OSA, apod.), 

Ing. Milan Kolář 100.000 Kč 
na realizaci projektu Folk v Jihlavě  

2014 na úhradu nákladů:
na honoráře i náklady na dopravu  

všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

PAROLAART, s.r.o. 100.000 Kč
na realizaci projektu Adventní go- 

spelový koncert na úhradu nákladů:
na honoráře i náklady na dopra- 

vu všech účinkujících i aktérů bez-
prostředně souvisejících s projek-
tem,

SLIBY – CHYBY, o.s. 93.000 Kč
na realizaci projektu Jihlavská 24  

MTB 2014 – koncert na úhradu ná-
kladů:

na honoráře i náklady na dopravu  
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 80.000 Kč

na realizaci projektu Jazz, etno, In- 
die rock na úhradu nákladů:

na honoráře i náklady na dopravu  
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci;

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – di-
vadlo místní – na projekt v oblasti 
kultura subjektu:

DE FACTO MIMO, o.s. 55.000 
Kč

na realizaci projektu Divadelní ve- 
čery s De Facto Mimo na úhradu ná-
kladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

na služby v rámci technického za- 
jištění,

Divadlo T.E.J.P. 100.000 Kč
na realizaci projektu Reprízování  

inscenace Divadla TEJP – „Before 
and Aft er“ v divadle DIOD na úhra-
du nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na honoráře i nákla-
dy na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem, na propagaci,

 (Pokračovaní na str. 20)

Zastupitelé rozdělili dotace 
do kultury a sportu


