
STRANA 22 Aktuality

(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 13/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace a uzavření smluv 

o poskytnutí dotace v rámci okruhu 
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
následujícím subjektům na úhra-
du nákladů při realizaci projektu 
v oblasti kultura dle příloh v souladu 
se zdůvodněním:

FILHARMONIE G. MAHLERA   
880.000 Kč
Koncertní činnost FILHARMO-
NIE G. MAHLERA  v Jihlavě 2015
Jihlavský havířský průvod  
 500.000 Kč
Jihlavský havířský průvod 2015 
DOC.DREAM - Spolek pro pod- 
poru dokumentárního fi lmu 
1.666.000 Kč
Mezinárodní festival dokumentár-
ních fi lmů Ji.hlava 2015           
Občanské sdružení Mahler 2000  
– Společnost Gustava Mahlera 
910.000 Kč
Hudební festival Mahler Jihlava 
2015 – Hudba tisíců 
Společnost pro FSU, o.s. 490.000  
Kč
Festival sborového umění 2015 

Usnesení č. 14/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy 2015 v rám-
ci okruhu JEDNOLETÁ POD-
PORA  následujícím subjektům na 
úhradu nákladů při realizaci projek-
tu v oblasti kultura v kategoriích:

hudba klasická:
DKO s.r.o.:  
Opera Prodaná nevěsta 65.000 
Kč
Opera Tosca 70.000 Kč
Opereta Polská krev 70.000 Kč
Jihlavský smíšený pěvecký sbor  
Melodie 
Koncertní činnost JSPS Melodie 
v roce 2015 v Jihlavě 100.000 Kč         

hudba ostatní:
AlternativaPro, občanské sdružení  
Přijďte na koncert, pomůžete 
2015 70.000 Kč
FABES s.r.o.  - „JAZZ & SWING 
do Jihlavy“  85.960 Kč
Oliva Gastro s.r.o.  - LADÍME na 
JIH v Jihlavě  93.940 Kč
PAROLAART, s.r.o.  - Gospelové 
Vánoce 100.000 Kč
Simona Kudrnová  - Jazz v Diva-
delním klubu 67.692 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava  
Koncertní řada současné hudby 
78.600 Kč

divadlo místní:
DE FACTO MIMO, o.s.  - De 
Facto Mimo pro dospělé 51.500 
Kč 
Sdružení na podporu meziná- 

rodního přátelství „Slunce“, o. s. 
- JID 20-15 100.000 Kč

divadlo hostující:
DKO s.r.o.  - Pražská divadla 
72.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jih- 
lava:
Dok.divadlo 100.000 Kč
NE/KLASIKA   64.700 Kč

divadlo dětská představení:
Anna Doležalová - Dětské kar- 
nevalové divadlo Ježek 
(DKD Ježek): 
Série 35 divadelních představení 
pro děti 89.950 Kč
PAROLAART, s.r.o.:  
S Jihlavskými listy za pohádkou - 
pro celou rodinu  52.586 Kč
S Jihlavskými listy za pohádkou - 
pro MŠ a 1. třídy ZŠ 80.179 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jih- 
lava: 
Pohádky pro školy a veřejnost I. 
100.000 Kč

tanec:
Karolina Jarošová  - Swingové 
tančírny 2015  52.056 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jih- 
lava: 
Pohybové inscenace v DIODu 
92.700 Kč
TANEC V DIODu 83.000 Kč

happening:
DKO s.r.o.  - Malá scéna žije 
74.900 Kč

fi lm:
FABES s.r.o.  - LETNÍ KINO na 
náměstí 56.770 Kč
DOC.DREAM - Spolek pro  
podporu dokumentárního 
fi lmu 
JIHLAVA INDRUSTRY 2015 
100.000 Kč

městské slavnosti a jiné akce a 
aktivity:

Svaz důchodců České republiky,  
o.s., místní organizace Jihlava
- Kulturní pořad k Mezinárodní-
mu dni seniorů 2015   53.600 Kč

V rámci realizace projektu lze 
z dotace hradit tyto náklady:

na pronájem prostor, včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících; na služby v rámci tech-
nického zajištění a na výrobu rekvi-
zit, včetně dopravy bezprostředně 
související; na honoráře a náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem; na služby bezprostředně 
související s propagací; na autorské 
poplatky; na materiál, včetně náku-
pu drobných cen (do výše 500,- Kč/
ks) a odměn (nikoli fi nančních).

Nemusí být čerpány všechny nákla-
dové položky. Z dotace nelze hradit 
nákup tonerů a pohonné hmoty na 
základě samostatného dokladu.

a   d á l e   s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí dota-
ce s těmito subjekty v souladu se 
zdůvodněním

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy 2015 v rám-
ci okruhu JEDNOLETÁ POD-
PORA  následujícím subjektům na 
úhradu nákladů při realizaci projek-
tu v oblasti kultura v kategoriích:

hudba ostatní:
FABES s.r.o.  
„Jihlavský festival dobré kultury, 
dobrého jídla a pití“    97.440 Kč
WEREVA s.r.o. - Etage Café  
MUSIC PROJECT     56.490 Kč

divadlo hostující:
Ach! z.s.  
Hostování inscenace Šest miliard 
Sluncí v roce 2015 74.700 Kč

divadlo dětská představení:
Tělocvičná jednota Sokol Jih- 
lava 
Pohádky pro školy a veřejnost II. 
100.000 Kč

tanec:
Mgr. Ester Michlová Pohanková  
- Jihlava tančí s dětmi 100.000 Kč

happening:
PAROLAART, s.r.o.  
Vyhlašování výsledků soutěže pro 
ZŠ a MŠ „O nejhezčí vánoční stro-
meček“ na Masarykově náměstí 
v Jihlavě 59.000 Kč

Usnesení č. 16/15-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 celko-
vé výši 4 795 Kč těmto žadatelům:

Společenství vlastníků  jednotek 
ob. domu Tylova 4385/17, 19, 21, 
23 Ji 3 045 Kč
Společenství vlastníků  jedno-
tek pro dům Březinova č.p. 3966, 
3967, Ji 1 750 Kč

Usnesení č. 56/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u r č u j e
členy osadního výboru Helenín 

(počet členů osadního výboru je 7)
pana Ladislava Mutla,  
pana Ing. Vladimíra Havlíčka,  
pana Lubomíra Drápelu,  
paní Radomíru Bauerovou,  
paní Stanislavu Ftorekovou,  
pana Zdeňka Celého,  
pana Richarda Schleise,  

a zároveň 
v o l í 

předsedou osadního výboru Hele-
nín

pana Ladislava Mutla,  

Usnesení č. 57/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

d e l e g u j e
na základě § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zástupce statutárního 
města Jihlavy, na valnou hromadu 
obchodních společností JIHLAV-
SKÉ KOTELNY, s.r.o. a FC VYSO-
ČINA JIHLAVA, a.s., 

pana Rudolfa Chloupka,  a 
d e l e g u j e

na základě § 84 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zástupce statutárního 
města Jihlavy, na valnou hromadu 
obchodní společnosti TENISCEN-
TRUM JIHLAVA, a.s., 

pana Jaroslava Vymazala.   

Usnesení č. 60/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
rozšíření počtu členů Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Jihlavy 
o čtyři členy a

v o l í
další členy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Jihlavy:
Pavla Radová 
Marek Řezáč  
Šárka Celá 

 Ing. Vratislav Výborný
 náměstek primátora 

 
 Ing. Jaromír Kalina
 náměstek primátora

Zastupitelé přidělili dotace
na významné akce

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného 10. února 

NJR – BŘEZEN 2015

Zástupci sociálních služeb, města, 
kraje a policie hledali řešení sociál-
ních problémů v Jihlavě na prvním 
workshopu s tématem sociální pro-
blematiky v regionu Vysočina. 

Workshop byl zaměřen na identi-
fi kaci a popis aktuálních sociálních 
problémů v městě Jihlava. Výstupem 
setkání je soubor popsaných sociál-
ních problémů. V plánovaných nava-
zujících workshopech bude následo-
vat hledání řešení identifi kovaných 
problémů a také hledání možností 
zavádění řešení do praxe. Celé setká-
ní moderoval Daniel Škarka, vedoucí 
služby Terénní programy pro lidi ži-
jící ve vysoké míře sociálního vylou-
čení, jež je realizována Oblastní 
charitou Jihlava. -tz-

Řešili sociální
problémy v Jihlavě


