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Usnesení č. 15/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy 2016 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPO-
RA  2016 následujícím subjektům na 
úhradu nákladů při realizaci projektu 
v oblasti kultura v kategoriích:

 hudba klasická:
DKO, s.r.o. 
Opera Hubička   80.000 Kč
Opera Rigolett o 77.000 Kč
Opereta Krásná Helena 63.000 Kč
Opereta Netopýr 70.000 Kč
Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie z.s.  
Koncertní činnost JSPS Melodie v 
období leden-červen 2016 v Jihla-
vě 75.000 Kč
Koncertní činnost JSPS Melodie 
v období červenec-prosinec 2016 
v Jihlavě 80.000 Kč 

 hudba ostatní:
AlternativaPro, občanské sdru-
žení 
Přijďte na koncert, pomůžete 2016 
 77.000 Kč
Centrum pro rodinu Vysočina, 
z.s. 
Jiří Pavlica & Hradišťan pro rodiny 
 84.000 Kč
FABES, s.r.o. 
JAZZ a Swing do Jihlavy
 85.960 Kč
Oliva Gastro, s.r.o. 
LADÍME Z JIHU NA SEVER
 98.000 Kč
PAROLAART, s.r.o.  
Gospelové Vánoce 100.000 Kč
Vietnamský spolek na Jihlavsku, 
z. s. 
Den dětské vietnamské kultury
 60.000 Kč

 divadlo místní:
DE FACTO MIMO, o.s. 
De Facto s námi za divadlem
 65.000 Kč 
Divadlo T.E.J.P. 
Site specifi c projekt – Divadlo na 
Staré Plovárně 100.000 Kč
Sdružení na podporu meziná-
rodního přátelství „Slunce“, o.s. 
JID 20-16 100.000 Kč

 divadlo hostující:
DKO, s.r.o. 
Pražská divadla 54.000 Kč
FABES, s.r.o. 
Letní divadlo pod jihlavským 
nebem 73.500 Kč
PAROLAART, s.r.o.
Jihlavské divadelní léto 94.500 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
NE/KLASIKA  100.000 Kč

 divadlo dětská představení:
Anna Doležalová 
Dětské karnevalové divadlo Je-
žek (DKD Ježek) 
Série 35. divadelních představení 
pro děti 60.000 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
S Jihlavskými listy za pohádkou 
pro celou rodinu 77.722 Kč

S Jihlavskými listy za pohádkou 
pro MŠ a 1. třídy ZŠ 76.412 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
POHÁDKY PRO ŠKOLY I.
 100.000 Kč

 tanec:
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
Pohybové inscenace v DIODu
 100.000 Kč
Taneční inscenace v DIODu
  100.000 Kč

 happening:
DKO s.r.o.  
Malá scéna DKO 85.480 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
O nejhezčí vánoční stromeček
 60.700 Kč

 výstava:
TRIALOG, spol. s r.o. 
Výstava fotografi í města Jihlavy
 55.000 Kč

 vzdělávací pořady:
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
Interaktivní pořady pro děti 
v DIODu 80.000 Kč

 fi lm:
DOC.DREAM - Spolek pro pod-
poru dokumentárního fi lmu 
Jihlava Industry 2016 100.000 Kč
FABES, s.r.o. 
LETNÍ KINO na náměstí
 56.770 Kč

 městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity:

Karolina Jarošová
Multikulturní odpoledne
 60.755 Kč
Svaz důchodců České republiky, 
o. s., místní organizace Jihlava 
Mezinárodní den seniorů 2016
 54.500 Kč

V rámci realizace projektu lze z do-
tace hradit tyto náklady:

na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících; na služby v rámci tech-
nického a organizačního zajištění a 
na výrobu rekvizit, včetně dopravy 
bezprostředně související; na ho-
noráře a náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem; na služby 
bezprostředně související s propa-
gací; na autorské poplatky; na ma-
teriál, včetně nákupu drobných cen 
(do výše 500,- Kč/ks) a odměn (ni-
koli fi nančních), případně na „další 
nezbytné náklady“, které musí být 
odůvodněny a konkrétně rozepsány 
– musí souviset s předloženým pro-
jektem a musí být nezbytné pro jeho 
zajištění.

Nemusí být čerpány všechny ná-
kladové položky. Z dotace nelze hra-
dit náklady na stravování, občerstve-
ní (rauty), cestovní náklady žadatele, 
mzdy žadatele (včetně odvodů), in-
ternet, poštovné, telefon, služby spo-
jů, 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 do-
tace 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. 16/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy 2016 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPO-
RA  2016 následujícím subjektům na 
úhradu nákladů při realizaci projektu 
v oblasti kultura v kategoriích:

 divadlo místní:
Divadlo T.E.J.P. 
Dílny a pronájmy Divadla Diod 
spojené s přípravou a prezentací 
nové inscenace Divadla T.E.J.P. v 
Divadle Diod 100.000 Kč
Horácké divadlo Jihlava, pří-
spěvková organizace 
D-komplex aneb S divadlem se ma-
turit nebojím  97.000 Kč

 divadlo hostující:
Divadlo KoMa z.s. 
Pět představení pro Jihlavu
  85.000 Kč

 divadlo dětská představení:
Bedřich Němeček 
BoBo divadlo - pro děti  98.000 Kč 
Horácké divadlo Jihlava, pří-
spěvková organizace 
Poprvé v divadle a nejen ve hledišti 
  88.000 Kč

 tanec:
Karolina Jarošová  
Swingové tančírny 79.800 Kč

 vzdělávací pořady:
Montessori Jihlava 
Jihlava mluví o vzdělávání a Mon-
tessori pedagogice IV.  63.680 Kč

 městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity:

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
Koprodukční projekty v DIODu
 100.000 Kč

Usnesení č. 17/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu statu-
tárního města Jihlavy 2016 a uzavře-
ní smluv o poskytnutí dotace v rámci 
programu VÝZNAMNÉ KULTUR-
NÍ AKCE 2016 následujícím subjek-
tům na úhradu nákladů při realizaci 
projektu v oblasti kultura dle příloh 
v souladu se zdůvodněním:

JID 2522/2016/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/1469/2015

JID 2647/2016/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/1468/2015

JID 2652/2016/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/1514/2015

JID 2733/2016/MMJ, č. j. MMJ/

OŠKT/1413/2015
JID 2734/2016/MMJ, č. j. MMJ/

OŠKT/1467/2015

DOC.DREAM - Spolek pro pod-
poru dokumentárního fi lmu 
20. Mezinárodní festival doku-
mentárních fi lmů Ji.hlava 2016
 1.666.000 Kč

FILHARMONIE G. MAHLERA   
Filharmonie G. Mahlera pro Jihla-
vu 960.000 Kč

Jihlavský havířský průvod 
Jihlavský havířský průvod a Pouť ke 
svatému Jánu 2016 308.000 Kč

Občanské sdružení Mahler 2000 
- Společnost Gustava Mahlera
Mezinárodní festival Hudba tisíců 
Mahler - Jihlava 2016  915.000 Kč

Společnost pro FSU, o.s. 
59. festival sborového umění Jihla-
va 2016 400.000 Kč

a   u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace dle pří-
loh.

Usnesení č. 18/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy 2016 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPO-
RA  - ČINNOST 2016 následující-
mu subjektu na úhradu nákladů při 
realizaci projektu v oblasti kultura:

Hotch-Potch  
Zajištění pronájmu na rok 2016 na 
výchovu dětí, dospívající mládeže 
v tanci 100.000 Kč

V rámci realizace projektu lze z do-
tace hradit náklady:

- na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na energie související s proná-
jmem prostor (voda, plyn, elektřina, 
vytápění)

a   d á l e   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace dle přílohy: 

JID 2739/2016/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/1488/2015

v souladu se zdůvodněním

a   u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavře-
ní Smlouvy o poskytnutí dotace dle 
přílohy.

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,
 primátor města.
 Ing. Vratislav Výborný,
 náměstek primátora.

Zastupitelé rozdělili peníze na kulturu
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 1. 2. 2016


