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HC Dukla Jihlava – WSM Liga 
2016/17

Horácký zimní stadion. 

21. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – AZ 

HAVÍŘOV
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17
Horácký zimní stadion.

22. 1. v 15.30 
BC VYSOČINA – SOKOL 

PRAŽSKÝ
BASKETBALOVÝ KLUB JIH-

LAVA - I. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. E. Rošického 6.

25. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

SLAVIA PRAHA              
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17
Horácký zimní stadion.

Turistika
1. 1.  
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 

ŠACBERK – RUDNÝ 
Jubilejní 20. ročník  

Pořadatel KČT, odbor Tesla Jih-
lava

Novoroční čtyřlístek – finanční 
sbírka na budování tras pro vozíč-
káře, příspěvek od 20 Kč výše. 
Přesunový prostředek: pěšky, na 
lyžích, na kolech. Trasy: min. 5 km

Start: z libovolného místa, cíl: 
Šacberk – Rudný, torzo rozhledny 
14 – 15 hodin.

Odměna diplom a odznak Novo-
ročního čtyřlístku.

Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 
Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 
754 080,

e-mail: mila_bradova@volny.cz

1. 1. v 10.00 
HLEDÁME SKORCE VODNÍ-

HO
Tradiční ornitologická vycházka. 

Dalekohledy s sebou.   
Vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček 

(tel. 731 888 321), Pavel Hobza, 
Ivan Kunstmüller.

Pořadatel: ČSOP Jihlava ve spo-
lupráci s Pobočkou ČSO na Vyso-
čině.

Sraz v 10 hodin na mostě ve Sta-
rých Horách (restaurace Venuše).

Změna programu vyhrazena!

Zastupitelé rozhodli o penězích a vyhláškách
(Pokračování ze strany 18) 

Usnesení č. 252/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 

9/2016 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení veřej-
nosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně taneč-
ních zábav a diskoték v rozsahu 
nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku dle zdůvodnění a upravené 
přílohy č. j. MMJ/OŠKT/1102/2016, 
JID: 129800/2016/MMJ

Usnesení č. 253/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 

10/2016, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 6/2016 k zabez-

pečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku, kterou se vymezu-
jí veřejná prostranství, na nichž 
se zakazuje konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném pro-
stranství nebo zdržování se s ote-
vřenou lahví nebo jinou nádobou 
obsahující alkoholický nápoj na 
veřejném prostranství, dle přílohy 
č.j. MMJ/OŠKT/1132/2016, JID: 
133535/2016/MMJ.

Usnesení č. 288/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s přípravou projektu „Jednotný sys-

tém řízení zřízených a založených 
organizací statutárního města Jihla-
vy“  a

zavazuje se
k zajištění fi nancování projektu 

„Jednotný systém řízení zřízených a 

založených organizací statutárního 
města Jihlavy“.

Usnesení č. 289/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
Plán zdraví a kvality života 2016 - 

2017, který navazuje na Fórum Zdra-
vého města ze dne 15. 4. 2016 a anke-
tu Desatero problémů města Jihlavy, 
jako podklad pro rozhodování a plá-
nování konkrétních kroků.

Usnesení č. 290/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
Plán zdraví a kvality života mlá-

deže 2016 - 2017, který navazu-
je na Fórum mladých ze dne 2. 3. 
2016 a anketu Desatero problémů 
města Jihlavy očima žáků a studen-
tů základních a středních škol v Jih-

lavě, jako podklad pro rozhodování 
a plánování konkrétních kroků.

Usnesení č. 293/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
zadat urbanisticko-architektonic-

kou studii řešení stavby centrálního 
dopravního terminálu v Jihlavě od 
ul. Jiráskova po ul. Havlíčkova včet-
ně třídy Legionářů a s tím související 
změnu účelu použití fi nančních pro-
středků na akci „Výstavba dopravního 
terminálu – městské nádraží – I. a II. 
etapa“

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, 
primátor města

              
Ing. Vratislav Výborný,

náměstek primátora

Usnesení z 15. zasedání 
zastupitelstva dne 1.  listopadu

(Redakčně kráceno)

 Usnesení č. 294/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
o d v o l á v á
náměstka primátora Ing. Milana Koláře
náměstka primátora Ing. Jaroslava 

Vymazala
člena rady Ing. arch. Davida Beke
člena rady Mgr. Vítězslava Schreka 

Usnesení č. 307/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statutár-

ního města Jihlavy 2016 subjektu Tělo-
cvičná jednota Sokol v Jihlavě  ve výši 
100.000 Kč na úhradu nákladů při rea-
lizaci projektu v oblasti kultura „Pohád-
ky pro školy II.“ a schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílo-
hy JID 156831/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/1231/2016 v souladu se zdůvod-
něním

s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – pře-

vod z rezervy rozpočtu § 6409 Ostatní 
činnosti ve výši 100.000,- Kč na posílení 
rozpočtu odboru školství, kultury a tělo-
výchovy § 3319 Záležitosti kultury– pří-
spěvky a transfery 

Usnesení č. 313/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2016 

o poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů dle přílohy č.j.: MMJ/
EO/4729/2016

Usnesení č. 348/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
podobu a rozsah studie rekonstrukce 

Horáckého zimního stadionu v Jihlavě 
vypracované Ing. arch. Antonínem Buch-
tou dle příloh č. 1, 2, 3. a prezentované 
pracovní skupině HZS dne 

17. 10. 2016.
s c h v a l u j e 
vytvoření řídícího týmu v počtu max. 

5 osob s tím, že členy jmenuje Rada měs-
ta Jihlavy na základě jejich odborné způ-
sobilosti. Vedoucím řídícího týmu je pří-
slušný náměstek primátora a

u k l á d á
řídícímu týmu HZS zpracovat a před-

ložit na prosincovém zasedání zastupitel-
stva města Jihlavy návrh postupu realiza-
ce dle zdůvodnění.

   
Ing. Vratislav Výborný,

náměstek primátora 

Ing. Jaromír Kalina,
náměstek primátora

(Redakčně kráceno) 

Usnesení č. 356/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í
dle § 84 odst. 2 písm. m) 

zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, 
náměstky primátora:

Ing. Janu Mayerovou, 
Ph.D.

Radka Popelku, MBA
 
Usnesení č. 357/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u r č u j e
dle § 104 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pořadí 
náměstků primátora, kte-
ří zastupují primátora v době 
jeho nepřítomnosti nebo v 
době, kdy primátor nevyko-
nává funkci:

1. Ing. Jana Mayerová, 
Ph.D.

2. Ing. Vratislav Výborný
3. Ing. Jaromír Kalina
4. Radek Popelka, MBA

 Usnesení č. 358/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s v ě ř u j e
podle § 104 odst. 1 záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, náměst-
kům primátora úkoly dle jed-
notlivých úseků činností v 
samostatné působnosti takto:

1. Ing. Jana Mayerová, 
Ph.D.

a) úsek dopravy a služeb
b) úsek školství, kultury, 

tělovýchovy a zdravotnictví
c) úsek koordinace strategií

2. Ing. Vratislav Výborný
a) úsek rozvoje města
b) úsek sociálních věcí

3. Ing. Jaromír Kalina
a) úsek správy majetku měs-

ta
b) úsek informatiky

4. Radek Popelka, MBA
a) úsek správy realit a bytů 

ve vlastnictví města
b) úsek územního plánu 

města
 

Usnesení ze 16. zasedání 
zastupitelstva ze dne 15. listopadu


