
správa stadionu – opravy a údržba, 
odvoz odpadu, ostatní služby, nákla-
dy na utkání a soustředění, materiál 
a vybavení,  poštovné a služby spojů, 
startovné, registrace, pojistné, proná-
jem auta;  

Služby města Jihlavy, s.r.o. 
5.460.000 Kč

na úhradu nákladů na krytí ztráty  
z provozu objektu E. Rošického 6 na 
rok 2014 – energie, propagace, ma-
teriál a vybavení, PHM, služby spo-
jů, opravy a udržování, rozbory vo-
dy, ostatní náklady – praní a čištění, 
úklid, odvoz odpadu, školení a vzdě-
lávání, pojištění majetku, havarijní 
a zákonné pojištění vozidel, část re-
žie skladu a správní režie;

Tenisový klub Spartak Jihlava, 
o.s. 450.000 Kč

na úhradu nákladů na pronájem  
sportovišť – venkovních antukových 
kurtů a tenisových hal pro přípravu 
a soutěžní utkání mládeže včetně te-
nisové školy v r. 2014

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 485/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

r u š í
část v usnesení č. 586/12-ZM

poskytnutí dotace v oblasti spor-
tu a volného času z rozpočtu statu-
tárního města Jihlavy v roce 2013 
u subjektu:

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

na úhradu nákladů na provoz Ve- 
řejného sportoviště pro lední sporty 
v ulici Tyršova v r. 2013 – 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, čisticí  a hygienické pro-
středky, opravy a údržba,

a    s c h v a l u j e
část v tomto usnesení takto:
na úhradu nákladů na provoz Veřej- 

ného sportoviště pro lední sporty v uli-
ci Tyršova v r. 2013 – energie, mzdové 
náklady, zdravotní a sociální pojištění, 
revize, elektronický a požární systém, 
poštovné, telekomunikační služby, 
internet, pojištění a ostatní poplatky, 
ostraha objektu, úklid, čisticí a hygie-
nické prostředky, opravy a údržba.

Usnesení č. 487/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s e    z a v a z u j e 
k zajištění fi nančních prostředků  

na stavební akci: Dešťová kanalizace 
vč. rekonstrukce povrchů v ul. Škol-
ní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. 
Pávovská, Jihlava ve výši 25 mil. Kč 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 488/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
výši fi nancování registrovaných 

sociálních služeb dle zákona o soci-

álních službách a neregistrovaných, 
u kterých je podmínkou, např. certi-
fi kace, akreditace, osvědčení výkon-
ných orgánů, zákonné opodstatnění 
činnosti apod., pro nestátní nezis-
kové organizace a jednotlivé sdruže-
ní na následující rozpočtové období 
formou přímého návrhu do rozpoč-
tu města pro rok 2014 takto:

Bílý kruh bezpečí,  o.s. pro Po-
radnu Bílého kruhu bezpečí Jihlava, 
U Trojice 1042/2, Praha 5 = na služ-
bu „Odborné sociální poradenství“ 
– 17.000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Krajská organizace Vy-
sočina, Úprkova 6, Jihlava = na služ-
bu „Odborné sociální poradenství“ 
(Sociální poradna pro sluchově po-
stižené Jihlava) – 11.000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Krajská organizace Vy-
sočina, Úprkova 6, Jihlava = na „Tlu-
močnické služby“ – 25.000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Krajská organizace Vy-
sočina, Úprkova 6, Jihlava = na služ-
bu „Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním posti-
žením“ – 21.000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Poradenské centrum 
Jihlava, Úprkova 6, Jihlava = na „Do-
plňkové služby pro sluchově postiže-
né“ (poradenství, servis a půjčovna 
kompenzačních pomůcek pro slu-
chově postižené) – 15.000 Kč

Domácí hospic Vysočina , o.p.s., 
Žďárská 612, Nové Město na Mora-
vě pro Středisko hospicové péče Jih-
lava, Žižkova 89, Jihlava = na službu 
„Všeobecná sestra – domácí zdravot-
ní péče“ – 40.000 Kč

Domácí hospic Vysočina,  o.p.s., 
Žďárská 612, Nové Město na Mora-
vě pro Středisko hospicové péče Jih-
lava, Žižkova 89, Jihlava = na „Dob-
rovolnickou službu“ – 10.000 Kč 

Domácí hospic Vysočina,  o.p.s., 
Žďárská 612, Nové Město na Moravě 
pro Středisko hospicové péče Jihlava, 
Žižkova 89, Jihlava = na „Odlehčo-
vací služby“ (Domácí hospicová pé-
če a Odlehčovací služby pro seniory 
a osoby s chronickým a jiným zdra-
votním postižením – 60.000 Kč 

Domácí hospic Vysočina , o.p.s., 
Žďárská 612, Nové Město na Moravě 
pro Středisko hospicové péče Jihlava, 
Žižkova 89, Jihlava = na „Odborné 
sociální poradenství“ (Poradna Alej) 
– 12.000 Kč 

Centrum pro rodinu a sociální  
péči, Josefská 1, Brno pro Centrum 
pro rodinu a sociální péči Vysočina, 
Chlumova 3, Jihlava = na „Činnost 
v oblasti prorodinných aktivit“ – 0 Kč

Centrum pro rodinu a sociální  
péči, Josefská 1, Brno pro Centrum 
pro rodinu a sociální péči Vysočina, 
Chlumova 3, Jihlava = na „Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi“ – 130.000 Kč

Centrum pro rodinu Vysočina,  
o.s., Chlumova 3, Jihlava = na „Dob-
rovolnické centrum“ (dobrovolnická 
činnost) – 28.000 Kč

Občanská poradna Jihlava , Žiž-
kova 13, Jihlava = na „Odborné soci-
ální poradenství“ – 100.000 Kč

Mgr. Dana Tůmová (GRA VID- 
CENTRUM), Velký Beranov 259 = 
na „Psychosomatický kurz pro těhot-

né a ženy po porodu“ – 12.000 Kč
ŽIVOT 90 – Jihlava , Žižkova 98, 

Jihlava = na službu „Tísňová péče“ 
(Tísňová péče AREÍON pro seniory 
a zdravotně postižené) – 65.000 Kč

ŽIVOT 90 – Jihlava , Žižkova 98, 
Jihlava = na službu „Osobní asisten-
ce“ – 150.000 Kč

Středisko rané péče SPRP Brno , 
Nerudova 7, Brno = na službu „Raná 
péče“ – 10.000 Kč

Centrum multikulturního vzdě- 
lávání, o.s., Telečská 68, Jihlava = 
na službu „Sociální rehabilitace“ – 
60.000 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava , o.p.s., 
Nad Plovárnou 5, Jihlava = na služ-
bu „Odborné sociální poradenství“ 
– 17.000 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava , o.p.s., 
Nad Plovárnou 5, Jihlava = na službu 
„Průvodcovské a předčitatelské služ-
by“ – 7.500 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava , o.p.s., Nad 
Plovárnou 5, Jihlava = na „Sociálně 
aktivizační služby“ (Sociálně aktivi-
zační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením) – 8.000 Kč

Tyfl oservis , o.p.s., Krakovská 21, 
Praha 1 pro Krajské ambulantní stře-
disko Jihlava, Benešova 46, Jihlava = na 
službu „Sociální rehabilitace“ (terénní 
a ambulantní rehabilitace nevidomých 
a slabozrakých osob) – 15.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na „Terénní programy“ (Terénní 
programy SOVY) – 72.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na „Odlehčovací službu“ (Bárka – 
Charitní domácí hospicová péče Jih-
lava) – 105.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na programy specifi cké primární 
prevence poskytované v rámci školní 
docházky – „Centrum primární pre-
vence Vrakbar Jihlava“ – 71.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. Ja-
roše 9, Brno pro Oblastní charitu Jih-
lava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = na 
„Erko Jihlava“ – nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež – 220.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = 
na „Centrum u Větrníku“ – kontakt-
ní a poradenské centrum pro osoby 
ohrožené drogovou závislostí a oso-
by jim blízké – 164.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na „Adaptu Jihlava“ – odlehčovací 
službu – 163.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na „Nízkoprahový klub Vrakbar 
Jihlava“ – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež – 130.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = 
na „Dobrovolnické centrum“ (akre-
ditovaná dobrovolnická služba) – 
27.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 

Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = 
na „Následnou péči Jihlava“ (služby 
následné péče) – 15.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = 
na „Pohádkovou školičku“ – progra-
my specifi cké primární prevence pro 
mateřské a základní školy (1.st. ZŠ) 
– 44.000 Kč

Liga vozíčkářů , Bzenecká 23, Br-
no = na službu „Sociální rehabilita-
ce“ – 35.000 Kč

Občanské sdružení pro podpo- 
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava 
= na službu „Chráněné bydlení“ – 
39.500 Kč

Občanské sdružení pro podpo- 
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava = 
na službu „Sociálně terapeutické díl-
ny“ – 70.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI- 
DEM S AUTISMEM – APLA – Vy-
sočina, o.s., Telečská 7, Jihlava = na 
službu „Odborné sociální poraden-
ství“ – 20.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI- 
DEM S AUTISMEM – APLA – Vy-
sočina, o.s., Telečská 7, Jihlava = na 
službu „Denní stacionář“ – 185.000 
Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI- 
DEM S AUTISMEM – APLA – 
Vysočina, o.s., Telečská 7, Jihlava = 
na službu „Sociální rehabilitace“ – 
26.000 Kč

Usnesení č. 498/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s o u h l a s í 
s odpuštěním části smluvní poku-

ty ve výši 331 175 Kč vyplývající ze 
smlouvy o dílo uzavřené mezi statu-
tárním městem Jihlava a společností 
Subterra, a.s., na projekt ZOO pěti 
kontinentů dle zdůvodnění.

Usnesení č. 499/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
dle § 51 odstavce 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění výběr vari-
ant pro další fázi zpracování návrhu 
územního plánu města Jihlavy:

I. Rozvojová varianta JIH
II. Část městského okruhu na trase 

západně od hřbitova

a  u k l á d á 
úřadu územního plánování, v sou-

ladu se stavebním zákonem, pokra-
čovat v pořízení nového územního 
plánu statutárního města Jihlavy.

Usnesení č. 511/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s c h v a l u j e
výkup sochy „Mateřství“ z vlastnic-

tví příspěvkové organizace Dětský do-
mov se školou, základní škola a školní 
jídelna, Jihlava, Dělnická 1, se sídlem 
Dělnická 1, Jihlava, za kupní cenu ve 
výši 499.980 Kč do výlučného vlast-
nictví statutárního města Jihlavy.

 (Pokračování na str. 24)
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