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Aktuality

Usnesení č. 359/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
volí
dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
další členy Rady města Jihlavy:
Daniel Mayer, MBA
Mgr. Olga Kourková
Ing. Miloslav Neckář
Usnesení č. 360/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 92/14-ZM ze dne 15.
12. 2014
a
svěřuje
podle § 104 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
náměstkům primátora úkoly dle jed-

notlivých úseků činností v samostatné působnosti takto:
Ing. Jana Mayerová, Ph.D.
- rozvoj částí města: Helenín,
Sasov, Kosov
Ing. Vratislav Výborný
- rozvoj částí města: Antonínův
Důl, Červený Kříž, Pávov, Heroltice
Ing. Jaromír Kalina
- rozvoj částí města: Hosov, Pístov,
Popice, Vysoká
Radek Popelka, MBA
- rozvoj částí města: Henčov, Hruškové Dvory, Staré Hory, Zborná
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,
primátor města
Ing. Jaromír Kalina,
náměstek primátora

Usnesení ze 17. zastupitelstva,
konaného 12. prosince
(Redakčně kráceno)
Usnesení č. 367/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2017 dle přílohy č. j.
MMJ/EO/4566/2016
a
stanovuje
rozsah pro provádění rozpočtových
opatření Radou města Jihlavy v roce
2017:
zařazování přijatých dotací do rozpočtu města bez finančního
omezení
úpravy běžných příjmů a
výdajů - zapojování přijatých prostředků (příjmů) do výdajové části
rozpočtu bez finančního omezení
přesuny v rámci běžných
výdajů mezi odbory (ORJ) a paragrafy do výše 3.000.000,- Kč za rok
přesuny v rámci kapitálových výdajů a projektů na jednotlivé
akce do 100.000,-Kč v jednotlivém
případě
přesuny ze schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje na jednotlivé akce do rozpočtu tř.
5 Běžné výdaje na jednotlivé akce a
obráceně max. do výše celkového
schváleného rozpočtu na akci
do doby konání prvního
zasedání Zastupitelstva města Jihlavy v roce 2017 zařazování investičních akcí a projektů, které byly
schváleny v rozpočtu na rok 2016 a
nebyly plně vyčerpány
a
ukládá
Radě města Jihlavy informovat na
nejbližším zasedání Zastupitelstva
města Jihlavy o provedených rozpočtových opatřeních
a
ukládá
ekonomickému odboru
provést rozpis rozpočtu
odvětvovým odborů oznámit rozpočet včetně závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit
Usnesení č. 368/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2017 –
sport těmto subjektům:
HC Dukla Jihlava, s. r. o. -

8.800.000 Kč
na úhradu nákladů na provoz zimního stadionu v Jihlavě v r. 2017 –
energie,
mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, ostatní služby, opravy
a materiál na opravy, revize, spotřební materiál, PHM, chemická
úprava
vody, drobné vybavení, nájemné,
pojištění a ostatní poplatky;
HC Dukla Jihlava, s. r. o. 5.000.000 Kč
na úhradu nákladů na provoz
Veřejného sportoviště pro lední
sporty v ulici
Tyršova v r. 2017 – energie, mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění,
revize, elektronický požární systém, pojištění a ostatní poplatky,
ostraha
objektu, úklidové práce, čisticí a hygienické prostředky, opravy a
údržba,
spotřební materiál, pracovní oděvy a obuv, pronájem vozu a spotřeba
PHM,
poštovné, nájemné, drobné vybavení;
DUKLA Jihlava – mládež, z. s. 6.733.992 Kč
na úhradu nákladů za užívání
ledové plochy na zimním stadionu a
Veřejném
sportovišti pro lední sporty v Jihlavě včetně kabin, tělocvičny, časomíry,
střelnice, kanceláří, skladů, technických místností, kopírovací, tiskové
a grafické práce, kancelářskou činnost a webové stránky v r. 2017;
DUKLA Jihlava – mládež, z. s. 3.000.000 Kč
na úhradu nákladů na činnost
spolku v r. 2017 – mzdy a ostatní
platby
za provedenou práci (DPP),
odměny trenérům a asistentům,
doprava,
ubytování hráčů, soutěžících, realizačního týmu, pronájem prostor a
vstupy
do sportovních zařízení, rozhodčí,
materiál a vybavení;

FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. 1.000.000 Kč
na úhradu nákladů na komplexní zajištění správy letního stadionu
Jiráskova
69 v roce 2017 – energie, opravy,
materiál na opravy, údržba, odvoz
odpadu,
ostatní služby (revize, servisní a montážní práce, úklid, BOZP),
materiál,
drobné vybavení, PHM, služby
spojů, ostatní náklady (pojistné);
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. - 5.000.000 Kč
na úhradu nákladů na komplexní
zajištění výchovného procesu mládeže
a správy letních stadionů Na
Stoupách a E. Rošického v Jihlavě v
r. 2017 –
honoráře a odměny rozhodčích,
trenérů, doprava, ubytování hráčů a
realizačního týmu, zdravotní
péče, regenerace, pitný režim, pronájmy prostor,
energie, správa stadionu – opravy
a údržba, materiál na opravy, odvoz
odpadu, úklid, BOZP, revize,
ostatní služby, materiál a drobné
vybavení,
čisticí prostředky, PHM, drobné vybavení, startovné, registrační
poplatky;
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
- 5.450.000 Kč
na úhradu nákladů provozu
objektu E. Rošického 6 na rok 2017
- mzdové
náklady, zdravotní a sociální
pojištění a energie;
Tenisový klub Spartak Jihlava 650.000 Kč
na úhradu nákladů na pronájem
sportovišť – venkovních antukových
kurtů
a tenisových hal pro přípravu a
soutěžní utkání mládeže včetně tenisové školy
v r. 2017
a
schvaluje
uzavření Smluv o poskytnutí dotace – podstatné náležitosti dle příloh JID: 184617/2016/MMJ, č. j.:
MMJ/OŠKT/2038/2016 a JID:
184623/2016/MMJ, č. j.: MMJ/
OŠKT/2040/2016.
Usnesení č. 369/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 305.500 Kč
z rozpočtu statutárního města Jihlavy na rok 2017 Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akade-
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mie Kraje Vysočina, v oblasti
podpory Fotbalové akademie Kraje Vysočina za účelem financování stravování a uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č.
j. MMJ/OŠKT/2045/2016, JID
184951/2016/MMJ a
ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy Magistrátu města
Jihlavy zabezpečit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy
č. j. MMJ/OŠKT/2045/2016, JID
184951/2016/MMJ.
Usnesení č. 370/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
schvaluje
výši financování registrovaných
sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a neregistrovaných,
u kterých je podmínkou, např. certifikace, akreditace, osvědčení výkonných orgánů, zákonné opodstatnění
činnosti apod., pro nestátní neziskové organizace a jednotlivá sdružení
na následující rozpočtové období
formou přímého návrhu do rozpočtu města pro rok 2017 takto:
ASOCIACE
POMÁHAJÍCÍ
LIDEM S AUTISMEM–APLA–
Vysočina o.s., Telečská 1720/7, Jihlava = na službu „Sociální rehabilitace“ – 49.000 Kč
ASOCIACE
POMÁHAJÍCÍ
LIDEM S AUTISMEM–APLA–
Vysočina o.s., Telečská 1720/7, Jihlava = na službu „Odborné sociální
poradenství“ – 49.000 Kč
ASOCIACE
POMÁHAJÍCÍ
LIDEM S AUTISMEM–APLA–
Vysočina o.s., Telečská 1720/7, Jihlava = na službu „Denní stacionář“ –
169.000 Kč
Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2, Praha pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí, z.s. Jihlava, Žižkova 1683/13 Jihlava = na službu
„Odborné sociální poradenství“ –
41.000 Kč
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.,
Štěpánkova 108, Chrudim pro Centrum J.J.Pestalozziho – Krizové Centrum Jihlava, Štefánikovo náměstí
1972/2, Jihlava = na službu „Krizová
pomoc“ – 94.000 Kč
F POINT z.s., Telečská 1802/68,
Jihlava = na službu „Sociální rehabilitace“ – 180.000 Kč
(Dokončení v příštím vydání NJR)
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