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Zastupitelé rozhodli o penězích a vyhláškách
Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva ze dne 20. září
(Redakčně kráceno)
Usnesení č. 241/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Jihlavy 2016
subjektu D-cinema, s.r.o. ve výši
750.000 Kč na úhradu nákladů
při realizaci projektu v oblasti kultura „Provozování kina Dukla“
a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy JID 125926/2016/MMJ,
č. j. MMJ/OŠKT/1068/2016
v souladu se zdůvodněním
a ukládá
vedoucímu odboru školství,
kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy JID
125926/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/1068/2016
Usnesení č. 242/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Jihlavy v roce
2016 spolku:
Atletika Jihlava z. s. 476.985 Kč
na úhradu nájemného za pronájem prostor atletického stadionu
Na Stoupách
v Jihlavě pro období 1. 1. - 31. 12.
2016
a
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy JID:
135452/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/1142/2016.
Usnesení č. 243/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2016 spolku:
Sportovní klub Jihlava, z. s.
470.000 Kč
na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště v r. 2016
a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření
– převod z rezervy běžných výdajů § 6409 Ostatní činnosti ve výši
470.000 Kč na posílení rozpočtu
odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 6 Kapitálové výdaje – investiční dotace pro Sportovní klub
Jihlava, z. s. na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště v roce
2016
a
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace dle přílohy JID:
135460/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/1144/2016.
Usnesení č. 244/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
souhlasí
s poskytnutím neinvestičního

příspěvku z Pojistného fondu statutárního města Jihlavy příspěvkové
organizaci Základní škola Jihlava,
E. Rošického 2 ve výši 23 000 Kč
dle zdůvodnění.
Usnesení č. 245/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
souhlasí
s poskytnutím neinvestičního
příspěvku z Pojistného fondu statutárního města Jihlavy příspěvkové organizaci Základní škola O.
Březiny Jihlava, Demlova 34 ve
výši 16 000 Kč dle zdůvodnění.
Usnesení č. 246/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
souhlasí
s poskytnutím neinvestičního
příspěvku z Pojistného fondu statutárního města Jihlavy příspěvkové organizaci Základní škola Jihlava, Seifertova 5 ve výši 58 000
Kč dle zdůvodnění.
Usnesení č. 247/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
pověřuje
příspěvkovou organizaci
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková
organizace,
se sídlem v Jihlavě, Brtnická
754/15,
k poskytování sociálních služeb
v rámci „Pověření Kraje Vysočina
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do
sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina“ č.
KUJIP016KAOZ, KUJIP016KIET
a KUJIP016KIGJ ze dne 30. 12.
2015; cítí se být vázáno pravidly,
která s uvedenými pověřeními souvisí,
a
poskytne
této příspěvkové organizaci jako
závazný ukazatel hospodaření, v
rámci příspěvku zřizovatele na
provoz na rok 2016, příspěvek na
vyrovnávací platbu na základní
činnosti poskytované služby:
denní stacionář, identifikátor
6075370 763.000 Kč,
odlehčovací služba, identifikátor 1063819 1.527.000 Kč,
pečovatelská služba, identifikátor 1406919
6.678.119 Kč,
tj. celkem 8.968.119 Kč,
realizované na území statutárního města Jihlavy, za obdobných
podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. KUJIP016KFDJ, uzavřené mezi příspěvkovou organizací a Krajem
Vysočina,
dle zdůvodnění.
Usnesení č. 248/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
pověřuje

příspěvkovou organizaci
Domov pro seniory Jihlava –
Lesnov, příspěvková organizace,
se sídlem v Jihlavě, Pod Rozhlednou 3448/10,
k poskytování sociálních služeb v
rámci „Pověření Kraje Vysočina k
zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby zařazením do sítě
veřejně podporovaných sociálních
služeb v Kraji Vysočina“ č. KUJIP016JX83 ze dne 30. 12. 2015; cítí
se být vázáno pravidly, která s uvedeným pověřením souvisí,
a
poskytne
této příspěvkové organizaci jako
závazný ukazatel hospodaření, v
rámci příspěvku zřizovatele na
provoz na rok 2016, příspěvek na
vyrovnávací platbu na základní
činnosti poskytované služby:
domov pro seniory, identifiká-

tor 4603621 2.868.187 Kč,
realizované na území statutárního města Jihlavy, za obdobných
podmínek uvedených ve Smlouvě
o poskytnutí dotace č. KUJIP016KQOV, uzavřené mezi příspěvkovou organizací a Krajem Vysočina,
dle zdůvodnění.
Usnesení č. 251/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č.
8/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním
městem Jihlava dle přílohy: JID:
83365/2016/MMJ, č.j.: MMJ/
OŠKT/798/2016 dle zdůvodnění.
(Pokračování na straně 30)

Jihlavský běžec vyhrál
půlmaratón v Austrálii

JIHLAVSKÝ Vladimír Srb skvěle reprezentoval na MS veteránů běžců v australském Perthu.
Foto: archiv MMJ
Běžec Vladimír Srb z Jihlavy si
před nedávnem přivezl zlatou medaili z mistrovství světa veteránů
v australském Perthu. Nastoupil do
třech disciplín - kros na 8 km, dráha
na 10 km a půlmaraton. Čtvrté místo z první a bronz z druhé disciplíny
završil ve třetím závodu zlatem v kategorii 35-39 let. Vzdálenost 21,1 km
zdolal v čase 1:13:13.
Skvělého výsledku dosáhl i přes to,
že neměl možnost se před závodem
na druhém konci světa dostatečně
dlouho aklimatizovat, někteří závodníci mohou být na místě několik
týdnů předem. „Běžci byli silní, ale
největším soupeřem bylo počasí. Na
přelomu října a listopadu je v Austrálii
jaro a teploty rychle stoupaly přes třicet
stupňů,“ řekl k závodu jihlavský bě-

žec, pro kterého byla účast v Perthu
třetím startem na mistrovství světa
veteránů (od 35 let).
Překážkou na cestě k vítězství nakonec nebyl ani poněkud časný start
půlmaratonu. „Předchozí závody začínaly během odpoledne, půlmaratón
jsme vybíhali už v půl sedmé ráno.
Abych se dostal na start a dostatečně
se rozcvičil, vstával jsem o půl páté, to
bylo docela těžké, nepříjemné. Jinak ale
bylo mistrovství povedené, dobře uspořádané,“ vzpomněl Vladimír Srb, kterého nejen jihlavská veřejnost může
znát jako šampiona jihlavského půlmaratonu nebo mnohonásobného
vítěze Běžce Vysočiny.
Mistrovství světa v Perthu probíhalo od 26. října do 6. listopadu 2016.
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