
(Pokračování ze str. 18)
Sdružení na podporu meziná-

rodního přátelství „Slunce“, o. s. 
100.000 Kč

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.); 

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – di-
vadlo hostující – na projekt v ob-
lasti kultura subjektu:

DKO s.r.o. 88.000 Kč
na realizaci projektu Pražská diva- 

dla na úhradu nákladů:
na honoráře i náklady na dopravu  

všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 100.000 Kč

na realizaci projektu Činohra  
v DIODu na úhradu nákladů:

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

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – di-
vadlo dětská představení – na pro-
jekt v oblasti kultura subjektu:

Anna Doležalová 89.950 Kč
na realizaci projektu Dětské kar- 

nevalové divadlo Ježek ( DKD Je-
žek): Série 37. divadelních předsta-
vení pro děti 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,

PAROLAART, s.r.o. 67.800 Kč
na realizaci projektu S Jihlavskými  

listy za pohádkou. Dětská divadelní 
představení pro MŠ a 1. třídy ZŠ – 
dopoledne na úhradu 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,

PAROLAART, s.r.o. 60.615 Kč
na realizaci projektu S Jihlavskými  

listy za pohádkou. Nedělní dětská 
divadelní představení pro celou ro-
dinu na úhradu 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,

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 100.000 Kč

na realizaci projektu Pohádky pro  
školy i veřejnost na úhradu nákladů:

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  – ta-
nec – na projekt v oblasti kultura 
subjektu:

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 60.000 Kč

na realizaci projektu Pohybové in- 
scenace v DIODu na úhradu nákladů:

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

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 100.000 Kč

na realizaci projektu Tanec v DIO- 
Du na úhradu nákladů: na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem, na propagaci;

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

DKO s.r.o. 63.000 Kč
na realizaci projektu Malá scéna  

žije na úhradu nákladů:
na služby v rámci technického  

zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem;

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
fi lm – na projekt v oblasti kultura 
subjektu:

FABES s.r.o. 60.270 Kč
na realizaci projektu Letní kino na  

náměstí 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.),

Jihlavský spolek amatérských fi l-
mařů 100.000 Kč

na realizaci projektu Centrum do- 
kumentárního fi lmu – vzdělávání fi l-
mem na úhradu nákladů: 

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na služby v rámci tech-
nického zajištění,

Jihlavský spolek amatérských fi l-
mařů 100.000 Kč

na realizaci projektu Jihlava Indu- 
stry 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;

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity – na projekt v oblasti kultura 
subjektu:

Svaz důchodců České republiky, 
o.s., místní organizace Jihlava

51.800 Kč
na realizaci projektu Kulturní po- 

řad k Mezinárodnímu dni seniorů 
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

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 482/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e 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. 58.000 Kč
na realizaci projektu Ježek nás baví  

na úhradu nákladů:
na honoráře i náklady na dopravu  

všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

SLIBY – CHYBY, o.s. 80.000 Kč
na realizaci projektu Jihlavský půl- 

maraton 2014 – koncert na úhradu 
nákladů:

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

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 
100.000 Kč

na realizaci projektu Elektronika,  
multimédia v hudbě na úhradu ná-
kladů:

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.); 

poskytnutí dotace v rámci okruhu:  
JEDNOLETÁ PODPORA  – vzdělá-
vací pořady – na projekt v oblasti kul-
tura – subjektu:

Institut dokumentárního fi lmu 
100.000 Kč

na realizaci projektu Ex Oriente  
Film/2. Workshop + Trh dokumen-
tárních fi lmů East Silver 2014 na 
úhradu nákladů:

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

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěv-
ková organizace 70.000 Kč

na realizaci projektu Město je živá  
kronika 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.

Usnesení č. 483/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

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

HOTCH-POTCH 100.000 Kč
na realizaci projektu Zajištění pro- 

nájmu na rok 2014 na výchovu dětí, 
dospívající mládeže v tanci

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na energie související 
s pronájmem prostor.

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 484/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z rozpočtu 
statutárního města Jihlavy v roce 
2014 – sport těmto subjektům:

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

na úhradu nákladů na provoz zim- 
ního stadionu v r. 2014 – energie, 
mzdové  náklady, zdravotní a sociál-
ní pojištění, ostatní služby, opravy, 
spotřební  materiál, PHM, opravy 
a materiál na opravy, chemická úpra-
va 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. 2014 – materiál a služby 
spojené  s „A“ týmem – sportovní ma-
teriál a jeho opravy, rozhodčí, dopra-
va na zápasy, pronájem sportovních 
zařízení, stravování hráčů, zdravotní 
prohlídky,  registrace, přestupy a hos-
tování (admin. poplatky), náklady 
spojené  s ubytováním hráčů, mzdo-
vé náklady včetně odvodů, odměny 
realizačního  týmu (trenéři, asisten-
ti, kustodi, maséři a vedoucí týmů), 
výroba a umístění reklam, TV pořa-
dů a odvysílání upoutávek, inzerce, 
pronájem vozu, spotřeba PHM, spo-
třební a kancelářský materiál, teleko-
munikační služby a správa webových 
stránek, ostatní služby (pořadatelská 
služba, přenosy zápasů); 

HC Dukla Jihlava, s.r.o. 
2.500.000 Kč

na úhradu nákladů na provoz Ve- 
řejného sportoviště pro lední sporty 
v ulici Tyršova v r. 2014 – energie, 
mzdové náklady, zdravotní a sociální 
pojištění, revize, elektronický a po-
žární systém, poštovné, telekomu-
nikační služby,  internet, pojištění 
a ostatní poplatky, ostraha objektu, 
úklidové práce, čisticí a hygienické 
prostředky, opravy a údržba;

DUKLA Jihlava – mládež, o.s. 
3.050.000 Kč

na úhradu nákladů na činnost ob- 
čanského sdružení v r. 2014 – mzdy 
a ostatní  platby za provedenou práci, 
odměny trenérům a asistentům, ná-
klady na  dopravu, pronájem prostor, 
rozhodčí, materiál a vybavení, teleko-
munikační  a poštovní služby, lékařské 
prohlídky, náklady na služby sekretari-
átu a činnosti spojené se zajištěním zá-
pasů, krasobruslařských soutěží, ostat-
ní poplatky, povinný zahraniční turnaj 
akademie ČSLH a soustředění – do-
prava, stravování, ubytování;

FC VYSOČINA JIHLAVA, 
a.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava 
1.000.000 Kč

na úhradu nákladů na komplexní  
zajištění správy letního stadionu Jirás-
kova 69, hřiště s umělým povrchem na 
ul. E. Rošického v roce 2014 – ener-
gie, opravy a údržba, odvoz odpadu 
a ostatní služby (revize, PO, BOZP), 
materiál, PHM,  služby spojů, ostatní 
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. 2014 – hono-
ráře a odměny rozhodčích, trenérů, 
doprava, ubytování aktérů akce, zdra-
votní péče, pronájmy prostor, energie, 
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Zastupitelé rozdělili dotace…


