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Zastupitelé města rozdělili další dotace
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva Jihlavy, konaného dne 10. 6. 2014 
(Redakčně kráceno – pozn. redakce)

Usnesení č. 176/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o úvěru do výše 130 mil. Kč s Československou obchod-
ní bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 podle přílohy 
č.j.: MMJ/EO/2327/2014.

Usnesení č. 179/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

provedení rozpočtového opatření – zvýšení tř. 8 Financování – dlouhodobé 
přijaté půjčené prostředky o částku 130.000.000,- Kč a zvýšení

tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města)
akce Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy 42.000.000,- Kč
tř. 5 a 6 Projekty (odbor informatiky)
Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum 

ICT služeb 35.000.000,- Kč
Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy 

15.000.000,- Kč
Konsolidace HW a SW úřadu – zvýšení bezpečnosti 5.000.000,- Kč
tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje města)
Regenerace veřejných prostranství – ul. Srázná, Jihlava 12.000.000,- Kč
Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jih-

lava 10.000.000,- Kč
Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 6, Jihlava 

11.000.000,- Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 193/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace – Montessori Jihlava na podporu založení nové Mon-
tessori základní školy v Jihlavě ve výši 211.377,- Kč dle žádosti č.j.: MMJ/
EO/2328/2014

a  s c h v a l u j e 

provedení rozpočtového opatření – převod z rezervy běžných výdajů ve vý-
ši 211.377,- Kč na neinvestiční dotaci pro Montessori Jihlava na podporu za-
ložení nové Montessori základní školy v Jihlavě dle zdůvodnění.

Usnesení č. 196/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí fi nančních dotací
Tyfl o Vysočina Jihlava o. p. s. 20.000 Kč
Havlíčkova 38, Jihlava
na zajištění části provozních nákladů poskytované sociální služby Sociálně 

terapeutické dílny v období celého roku 2014

Tyfl o Vysočina Jihlava o. p. s. 15.000 Kč
Havlíčkova 38, Jihlava
na zajištění části provozních nákladů poskytované sociální služby Osobní 

asistence v období celého roku 2014

Tyfl o Vysočina Jihlava o. p. s. 20.000 Kč
Havlíčkova 38, Jihlava
na zajištění části provozních nákladů poskytované sociální služby Odborné 

sociální poradenství v období celého roku 2014

Tyfl o Vysočina Jihlava o. p. s. 25.000 Kč
Havlíčkova 38, Jihlava

na zajištění části provozních nákladů poskytované sociální služby Centra 
denních služeb v období celého roku 2014

Usnesení č. 197/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace na rok 2014 na základě výzvy v oblasti sportu a volného 
času v rámci okruhu „Dlouhodobá činnost organizace – členská základna do 
19 let (k 31. 12. 2013)“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, o. s. (IČ 00543241) 127.700 Kč
z toho: pro oddíl hokejbalu 25.200 Kč

pro oddíl juda 56.100 Kč
pro oddíl zápasu Ř-Ř 15.500 Kč
pro oddíl karate 1.600 Kč
pro oddíl moderní gymnastiky 14.800 Kč
pro oddíl národní házené 14.500 Kč

Florbalová škola Jihlava, o. s. (IČ 26987121) 60.000 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS (IČ 63438216) 98.700 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o. s. (IČ 62797972) 130.400 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava (IČ 60545348) 61.300 Kč
Club sportů Jihlava (IČ 26609169) 59.400 Kč
Taneční klub Street Busters o. s. ( IČ 22728805) 54.500 Kč
Dotaci lze čerpat na tyto náklady: na honoráře a odměny rozhodčích, sči-

tatelů, porotců, lékařský dozor na akcích, pronájmy prostor včetně ostatních 
služeb s nájmem bezprostředně souvisejících, služby v rámci technického za-
jištění (ozvučení, osvětlení, videoprojekční technika, pronájem zařízení včet-
ně dopravy bezprostředně související), dopravu, cestovné a ubytování roz-
hodčích a aktérů, souvisejících s projektem, propagaci (grafi cké návrhy, tisk, 
kopírování, distribuce, výlep plakátů, pronájem výlepových ploch, propagace 
na webu a jiné služby bezprostředně s propagací související), materiálové ná-
klady včetně nákupu drobných cen a odměn (nikoliv fi nančních), diplomy, 
služby spojů, startovné a vklady do soutěží

Usnesení č. 198/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace subjektu D-cinema, s. r. o. 750.000 Kč na realizaci pro-
jektu Provozování kina Dukla Jihlava, a to na úhradu nákladů: na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících, na 
energie, na propagaci, na dopravu fi lmových kopií, na půjčovné fi lmů

Usnesení č. 199/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace na projekt v oblasti kultura – subjektu: Pramínek Jihla-
va, o. s. 60.000 Kč na realizaci cesty za účelem reprezentace v rámci projek-
tu „Nominace na reprezentaci ČR na šesti folklorních festivalech v Mexiku“ 
na úhradu nákladů na dopravu

Usnesení č. 200/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z Fondu pro opravy domů na obnovu vnějších povrchů 
nemovitostí a ostatních ploch poškozených sprejery v celkové výši 19 490 Kč 
těmto žadatelům:

Společenství vlastníků byt. jednotek pro dům Na Kopci 4197/16, 
Ji hlava  420 Kč

Střední škola stavební, Žižkova 20, Jihlava 4 550 Kč
Střední škola stavební, Žižkova 20, Jihlava  14 520 Kč


