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Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného 21. dubna

NJR – KVĚTEN 2015

(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 82/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektům na rok 2015 na provoz:

Sportovní klub Jihlava 746.900  ¨
Kč - na náklady na energie (el. 
energie, zemní plyn, vodné a 
stočné);
Tělocvičná jednota Sokol Bed- ¨
řichov  746.900 Kč - na náklady 
na opravy a revize, služby, energie, 
materiál, pomůcky a drobné vyba-
vení, pronájem aparatury a tech-
niky, služby spojů;
Tělocvičná jednota Sokol Jih- ¨
lava 363.900 Kč - na náklady na 
služby, materiál a vybavení, opravy 
a revize, energie, služby spojů, účet-
nictví a poradenství;
Tenisový klub ČLTK Jihlava  ¨
58.100 Kč - na náklady na opravy, 
revize, materiál na opravy, energie

a provedení rozpočtového opat-
ření:

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 1.915.800 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 1.915.800 Kč 

a uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace dle přílohy č. j.: MMJ/
OŠKT/375, 376, 377, 378/2015

Usnesení č. 83/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti na 
rok 2015 subjektům:

FC VYSOČINA JIHLAVA  ¨
2.298.000 Kč - na úhradu nákladů 
spojených se sportovní činností 
juniorských hráčů a správou 
sportovního areálu Jiráskova 69 
a E. Rošického – služby, mate-
riál, pomůcky a drobné vybavení, 
opravy, servisní a montážní práce, 
energie, pronájem prostor, odměny 
rozhodčích, trenérů, mandatářů, 
doprava a cestovné, ubytování 
včetně soustředění, náklady na 
zdravotní péči, pitný režim, služby 
spojů, náklady na utkání, regis-
trace;
Tenisový klub Spartak Jihlava  ¨
191.500 Kč - na část nákladů na 
extraligu a tréninkovou činnost 
extraligy – materiál, pronájem pro-
stor, odměny rozhodčích, činnost 
kapitána, delegáta, trenérů, hráčů, 
poplatky za soutěže a registrace 
hráčů;

a provedení rozpočtového opat-
ření:

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 2.489.500 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 2,489.500 Kč

a uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace dle přílohy č. j.: MMJ/
OŠKT/380, 381/2015

Usnesení č. 84/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace v oblasti sportu 

z fi nančních prostředků ze sázkové 
činnosti na r. 2015 subjektům:

Club sportů Jihlava 194.500 Kč ¨
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava  ¨
576.600 Kč
Fotbalový klub mládeže VYSO- ¨
ČINA JIHLAVA 378.300 Kč
TJ Blesk Jihlava 131.100 Kč ¨
BĚŽEC VYSOČINY 23.100 Kč ¨
Krajské centrum talentované  ¨
mládeže VOLEJBAL VYSO-
ČINA    62.800 Kč
Kynologický klub Jihlava 12.300  ¨
Kč
Sportovní klub OK Jihlava  ¨
84.600 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava  ¨
175.000 Kč
BASKETBALOVÝ KLUB JIH- ¨
LAVA 216.100 Kč
HAS JIHLAVA 19.100 Kč ¨
Sport pro všechny Spartak Jih- ¨
lava 8.300 Kč
Tělovýchovná jednota Start Jih- ¨
lava 38.700 Kč
Powerlift ing Jihlava 26.500 Kč ¨
Školní sportovní klub Demlova  ¨
Jihlava 84.600 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS  ¨
332.800 Kč
ATLETIKA  JIHLAVA 95.300 Kč ¨
Florbalová škola Jihlava 229.300  ¨
Kč
Malá kopaná Jihlava 332.500 Kč ¨
Sportovní klub Jihlava 772.500  ¨
Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři- ¨
chov 615.900 Kč
„GAMBIT JIHLAVA“ 21.200 Kč ¨
SK Vodomílek 24.900 Kč ¨
DUKLA Jihlava – mládež  ¨
254.500 Kč
Kuželkářský klub PSJ Jihlava  ¨
41.600 Kč
Golf Jihlava 34.500 Kč ¨

Dotace u těchto subjektů je urče-
na na čerpání nákladů v r. 2015 na 
honoráře a odměny rozhodčích, sči-
tatelů, porotců, lékařský dozor na 
akcích, odměny trenérům, proná-
jmy prostor včetně ostatních služeb 
s nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, režijní náklady – užívání spor-
tovního zařízení vlastními členy, 
služby v rámci technického zajištění 
(ozvučení, osvětlení, videoprojekční 
technika, pronájem zařízení včetně 
dopravy bezprostředně související), 
dopravu, cestovné a ubytování roz-
hodčích a aktérů včetně soustředě-
ní, propagaci (grafi cké návrhy, tisk, 

kopírování, distribuce, výlep pla-
kátů, pronájem výlepových ploch, 
propagace na webu a jiné služby 
bezprostředně s propagací souvi-
sející), materiálové náklady a vyba-
vení, drobné ceny a odměny (niko-
liv fi nanční), diplomy, služby spojů, 
startovné a vklady do soutěží

a provedení rozpočtového opat-
ření:

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 4.786.600 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 4.786.600 Kč

a uzavření Smluv o poskytnu-
tí dotace dle příloh č. j. MMJ/
OŠKT/395 - 422/2015

Usnesení č. 85/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
skytnutí dotace z fi nančních pro-

středků ze sázkové činnosti na r. 
2015 subjektu:

Jihlavská unie sportu 360.000 
Kč

na úhradu nákladů na mzdy, pojist-
né a zákonné odvody a platby z 
vyplacených mezd, úklidové služby, 
spotřební a kancelářský materiál a 
drobné vybavení, energie, pronájem 
prostor;

a provedení rozpočtového opat-
ření:

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 360.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální oblasti 
ve výši 360.000 Kč. 

a uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace dle přílohy č. j.: MMJ/
OŠKT/382/2015

Usnesení č. 86/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace v oblasti sportu 

z rozpočtu statutárního města Jihla-
vy na r. 2015 subjektu:

DUKLA Jihlava – mládež 
6.717.960 Kč

na úhradu nákladů na užívání ledo-
vé plochy včetně sportovišť a prostor 
Horáckého zimního stadionu v Jihla-
vě a Veřejného sportoviště pro lední 
sporty v ulici Tyršova v Jihlavě na 
provoz webových stránek, techniky 
během zápasů a soutěží a adminis-
trativní náklady na činnost spolku

a provedení rozpočtového opat-
ření – převod z rezervy běžných 
výdajů ve výši 6.717.960 Kč na 
posílení rozpočtu odboru školství, 

kultury a tělovýchovy § 3419 Tělo-
výchovná činnost – příspěvky a 
transfery

a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace dle upravené přílohy č. j.: 
MMJ/OŠKT/437/2015 Smlouva 
o poskytnutí dotace.

K uvolnění fi nančních prostředků 
dojde až na základě písemného sta-
noviska poskytovatele dotace (ROP 
JV), pokud bude požadovat změnu 
současné praxe. Na nejbližším zastu-
pitelstvu následujícím po uvolně-
ní prostředků pro DUKLA Jihlava 
– mládež dojde k přiměřené úpravě 
dotace určené pro HC Dukla Jihla-
va, s.r.o. na úhradu nákladů na pro-
voz zimního stadionu v roce 2015.

Usnesení č. 87/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančních dotací 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 

    10.000 Kč
na materiální náklady, rehabilitační 

pobyty, terapeutické 
aktivity pro uživatele, osob-

ní náklady SK Vodomílek                                                                                                
52.000 Kč

Erbenova 2604/43, Jihlava 
na pronájem bazénů

a uzavření veřejnoprávních smluv o 
jejich poskytnutí v souladu se Zása-
dami pro činnost Komise pro nezis-
kovou, sociální oblast a prevenci 
Rady města Jihlavy.

Usnesení č. 88/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
seznam akcí zařazených do Progra-

mu regenerace MPR na rok 2015
církevní: kostel sv. Jakuba Většího, 

kostel Nanebevzetí Panny Marie
soukromé: Masarykovo nám. 43, 

Matky Boží 10, Matky Boží 24, Mrš-
tíkova 22 a Palackého 7

a   s o u h l a s í

s vyplacením fi nančních prostřed-
ků z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy majitelům nemovitých kul-
turních památek: 

Královská kanonie premonstrá-
tů na Strahově, Strahovské nádv. 1, 
118 00 Praha 10.000,- Kč

kostel sv. Jakuba Většího – restau-
rování pozdně gotického portálu v 
podvěží 

 
Provincie Řádu minoritů v ČR, 

Minoritská 1, Brno 47.000,- Kč
klášter minoritů a kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie – oprava části 
omítek 

 
Ing. Radek Hažmuka, K Pančavě 

9, Jihlava 53.000,- Kč
Masarykovo nám. 43 – oprava fasá-

dy do ul. Palackého 
 
Společenství vlastníků jedno-

tek obytného domu Palackého 

Zastupitelé podpořili mládežnický hokej


