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Aktuality

Dotační program Zdravého města
Dotační program je
systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím
i aktivním občanům,
kteří chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého
města a MA21 dílčí akcí,
aktivitou, programem
apod., a to na základě
zpracovaného projektu.
Pro rok 2014 byla na
tento dotační program vyčleněna částka 200.000 Kč
(výše dotace na projekt činí 20.000 Kč).
1. výzva pro rok 2014 na
aktivity realizované v období 1. 4. – 31. 12. 2014
byla vypsána v únoru. Ve
stanoveném termínu bylo doručeno deset žádostí v celkovém požadovaném finančním objemu
163.558 Kč. Z toho bylo
osm žádostí způsobilých

pro další hodnocení (celkový požadovaný finanční objem 123.558 Kč) a rovněž osm žádostí doporučila Komise
Projektu Zdravé město ke schválení Radě města Jihlavy ve finančním objemu
88.563 Kč. Jeden žadatel se vzdal reali-

zace dvou projektů. Celkově tedy bylo
z 1. výzvy r. 2014 podpořeno šest projektů ve výši 68.563 Kč.
Během června 2014 bude po schválení
Radou města Jihlavy vyhlášena 2. výzva
k podání žádosti o poskytnutí dotace

z rozpočtu města Jihlavy v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Více informacích týkajících se dotačního
programu Zdravého města naleznete na
odkazu www.jihlava.cz/zdravemesto.
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Seznam podpořených projektů z 1. výzvy r. 2014 dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21
Žadatel

Název projektu

Celkový rozpočet
projektu (v Kč)

Požadovaná výše
dotace (v Kč)

Bodový průměr

Návrh komise
(Kč)

Rozhodnutí
RM (Kč)

Nebojte se policie

Policejní akademie pro
seniory II.

96 800

20 000

46

20 000

20 000

Rada dětí a mládeže
Kraje Vysočina

Volný čas není nuda

40 000

20 000

36

10 000

10 000

Občanská
poradna Jihlava

Zdravé město bez dluhů 2

19 995

19 995

40

15 000

15 000

Mgr. Pavlína Šťastná

3. ročník celorepublikových
závodů kočárků ve sportovní chůzi

7 193

7 193

37

7 193

7 193

Mgr. Pavlína Šťastná

Strollering Jihlava

8 870

8 870

39

8 870

8 870

Děti a stromy

Labyrint smyslů

7 500

7 500

40

7 500

7 500

180 358

83 558

68 563

68 563

Pokládání stromů přes
cyklostezku vyřešili

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) a tajemník magistrátu Lubomír
Dohnal (uprostřed) jednali s majitelem lesa Rostislavem Proškem o situaci kolem
úseku cyklostezky z Jihlavy do Luk nad Jihlavou.
Foto: archiv MMJ
Úspěchem skončilo jednání primátora Jihlavy s majitelem lesa,
který se v předchozích dnech pokoušel omezit provoz na cyklotrase
procházející přes jeho pozemky.
Z obav o zdraví a životy projíždějících cyklistů, kteří nerespektovali varování o nebezpečí z probíhající těžby
dřeva, se majitel lesa pokoušel průjezdu cyklistů zabránit. Zábrany a značky na trase Jihlava – Třebíč – Raabs
u obce Malý Beranov pak byly příčinou několika konfliktů.
Primátor Jihlavy a předseda svazku
obcí na cyklotrase Jihlava – Třebíč –
Raabs Jaroslav Vymazal se s majitelem
lesa na trase Rostislavem Prokešem
dohodli, že těžbu přes léto přeruší. Práci v lese obnoví až po skončení hlavní cyklistické sezóny v podzimních či
zimních měsících. Těžbu provede větší
firma, která zajistí bezpečnou a rychlou těžbu a zajistí, aby se na místo těžby nedostaly nepovolané osoby.
Zástupci svazku obcí na trase Jihlava
– Třebíč – Raabs hodlají s majiteli pozemků, po kterých trasa vede, jednat
o trvalém řešení, které by podobným
komplikacím do budoucna předešlo.
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