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Zastupitelé schválili peníze na investiční akce 2017
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva ze dne 11. dubna

(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 61/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – zapojení fi nančních prostředků 
ze základního běžného účtu ve výši 
18.200.000,- Kč a zvýšení výdajové 
části rozpočtu:

tř. 5 Běžné výdaje o částku 
7.500.000,- Kč

odbor dopravy
§ 2212 Silnice  6.000.000,- Kč 
odbor rozvoje města
akce Demolice objektu na po-

zemku p.č. 6221/95 u Městského 
nádraží ČD Jihlava 500.000,- Kč

akce Oprava cestní sítě a opěr-
ných zdí na Malém Heulose 
1.000.000,- Kč

tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 
10.630.000,- Kč

odbor rozvoje města
Helenín - komunikace a vybu-

dování chodníků v ul. Hálkova  
40.000,- Kč

Chodník a rekonstrukce komu-
nikace ul. Hybrálecká 500.000,- 
Kč

Chodník od ul. Vrchlického po 
Horní Kosov, osvětlení přechodů 
pro chodce 30.000,- Kč

Rozšíření komunikace ul. Mlýn-
ská 150.000,- Kč

Zhotovení zpevněných stanovišť 
kontejnerů 1.000.000,- Kč

odbor správy realit
Benešova 14 - rekonstrukce bytu 

500.000,- Kč
Masarykovo náměstí 29 – samo-

statný vchod do domu 800.000,- 
Kč

Žižkova 106 -108 - stavební od-
dělení objektů 500.000,- Kč

Matky Boží 20 – přepojení ply-
novodu a vodovodu 100.000,- Kč

Útulek pro opuštěná a nalezená 
zvířata v Pístově – rekonstrukce 
ČOV 10.000,- Kč

Sokolovská 149 – výstavba kon-
strukce pro sušení požárních ha-
dic 250.000,- Kč

Krematorium Jihlava – rekon-
strukce vodovodní přípojky a roz-
vodu vody v areálu 2.000.000,- Kč

odbor dopravy
Pasport stavebního stavu míst-

ních komunikací 1.000.000,- Kč

odbor informatiky
Portál občana 500.000,- Kč
Nahrávání telefonních hovorů 

pro MP 400.000,- Kč
NET Flow analýza s detekcí ano-

málií 1.500.000,- Kč
Nákup osobních minikamer 

250.000,- Kč
Záložní zdroje napájení 

600.000,- Kč
Nové moduly IS Radnice VERA  

500.000,- Kč

tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 
města)

Rozvoj Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava - II. etapa 70.000,- 
Kč

a

převod v rámci schváleného roz-
počtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor 
rozvoje města) z akce Ul. Brněnská 
29, Jihlava - rekonstrukce objektu na 
spolkový dům ve výši 10.005.000,- 
Kč do kapitálové rezervy (Ul. Br-
něnská 29, Jihlava)

a
přejmenování akce Ul. Telečská a 

Wolkerova - rekonstrukce části ka-
nalizace a vodovodu vč. přípojek na 
akci III/4062 Jihlava – Pístov ( Jih-
lava – rekonstrukce kanalizace a vo-
dovodu ul. Telečská – Wolkerova a 
úprava chodníků a zřízení parkovací-
ho pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)

Usnesení č. 65/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2017 
a uzavření smluv o poskytnutí dota-
ce v rámci programu JEDNOLETÁ 
PODPORA  2017 na úhradu nákla-
dů při realizaci projektu v oblasti 
kultury:

divadlo, dětská představení:
Anna Doležalová 
DKD Ježek: Série 35. představení 

pro děti 89.600 Kč

městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity:

Svaz důchodců České republiky, 
o.s., místní organizace Jihlava (IČO 
61737518)

Mezinárodní den seniorů  56.000 
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. 66/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace 
SK VODOMÍLEK, z. s. 52.000 

Kč
Evžena Rošického 2684/6, 586 01 

Jihlava
na pronájem bazénů Evžena Rošic-

kého 
a Plavecké školy Jihlava s.r.o. v ob-

dobí roku 2017
a
uzavření dohody o poskytnutí fi -

nanční dotace v souladu se Zásada-
mi pro činnost Komise pro nezisko-
vou, sociální oblast a prevenci Rady 
města Jihlavy.

Usnesení č. 67/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace 
Oblastní charitě Havlíčkův Brod 

60.000 Kč
Boženy Němcové 188, 580 01 Hav-

líčkův Brod
na sociální službu „Raná péče“ na 

období roku 2017

Usnesení č. 68/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy v roce 2017 
spolkům:

Jihlavská unie sportu, z. s. 
360.000 Kč

na úhradu nákladů na mzdy, pojist-
né a zákonné odvody a platby

z vyplacených mezd, úklidové služ-
by, spotřební a kancelářský materiál

a drobné vybavení, energie, proná-
jem prostor a služby spojů (poštov-
né, telefon, internet, doména);  

Sportovní klub Jihlava, z.s. 
986.400 Kč

na úhradu nákladů na energie (el. 
energie, zemní plyn, vodné a stoč-
né),

opravy, materiál na opravy, revize, 
servisní a montážní práce, služby 

(odvoz odpadu, BOZP, úklid);
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 986.400 Kč
na úhradu nákladů na energie (el. 

energie, zemní plyn, vodné a stoč-
né),

opravy, materiál na opravy, revize, 
servisní a montážní práce, služby 

(odvoz odpadu, úklid, BOZP), 
spotřební materiál, pomůcky a drob-
né vybavení, služby spojů (poštovné, 
telefon, internet, doména);

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
480.000 Kč

na úhradu nákladů na energie (el. 
energie, zemní plyn, vodné a stoč-
né), opravy, materiál na opravy a re-
vize, servisní a montážní práce, služ-
by

(odvoz odpadu, úklid, BOZP), 
spotřební materiál, pomůcky a drob-
né vybavení, služby spojů (poštovné, 
telefon, internet, doména), účetnic-
tví a poradenství;

Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s.  
59.500 Kč

na úhradu nákladů na opravy, ma-
teriál na opravy, revize, služby spojů

(poštovné, telefon, internet, domé-
na), spotřební materiál, pomůcky

a drobné vybavení
a  
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci tř. 5 Běžné výdaje 
z rozpočtu ekonomického odboru § 
6409 Ostatní činnosti – rezerva ve 
výši 2.872.300 Kč do rozpočtu od-
boru školství, kultury a tělovýchovy 
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná čin-
nost

a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlou-

vy o poskytnutí dotace dle přílohy 
podstatné náležitosti smlouvy č. j.: 
MMJ/OŠKT/44251/2017-BaH

Usnesení č. 101/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u d ě l u j e
Čestné občanství města Jihlavy Ev-

ženu PLOCKOVI in memoriam  

Usnesení č. 102/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u d ě l u j e
Cenu města Jihlavy Lukáši KR-

PÁLKOVI.

Usnesení č. 103/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u d ě l u j e
Cenu města Jihlavy Mgr. Jiřímu 

JAKEŠOVI.

Usnesení č. 106/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
z ř i z u j e
v části statutárního města Jihlavy 

Staré Hory osadní výbor Staré Hory
u r č u j e
počet členů osadního výboru Staré 

Hory na 7
v o l í 
členy osadního výboru Staré Hory:
paní Moniku Tesařovou,
pana Ing. Radka Zvolánka,
pana Jana Koubka, 
pana Dalibora Postřihače, 
paní Marcelu Kubů, 
pana Josefa Kodeta, bytem Pod 

Školou 10, Jihlava
v o l í
předsedou osadního výboru Staré 

Hory
pana Ing. Radka Zvolánka.

Usnesení č. 108/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í 
členem a předsedou Finančního 

výboru Zastupitelstva města Jihlavy: 
ODS Mgr. Vítězslava Schreka 
a  v o l í 
další členy Finančního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy: 
ANO 2011  Jan Jiřiště 
ČSSD MUDr. Lukáš Kett ner  
KSČM MVDr. Božena Kremláčko-

vá
Forum Jihlava Vít Prchal
TOP 09 Ing. František Veselý

Usnesení č. 109/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v y j a d ř u j e
poděkování Dr. Ing. et Ing. Lubo-

míru Dohnalovi za jeho dlouholetou 
práci pro Magistrát města Jihlavy 
v pozici tajemníka úřadu.

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


