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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)
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Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L.Seidl 21.5.2018
Správce rozpočtu: OE/R.Paulíková 22, 05, 2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 00404454), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: stejskal, datum ověření: 21.05.2018 07:36:30):

Smlouva o poskytnutí dotace (Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním 
městem Jihlava) - akce "Cykloboxy u zoo" - ID 002563.0001

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 500000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 002143, ORJ: 0000004000, ORG: 
0000000002036 POL: 6341 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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Zoologická zahrada Jihlava 
Evidenční číslo smlouvy

SMLuDVSUPOSKYTNUTÍ DOf ACE
KUJIP815NM50

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") ř ,ň

(ID 002563.0001) í y w ‘

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro oblast

kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních 
vztahů

(dále jen “Kraj")
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem: Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava 
IČO: 00404454
zastoupená: Ing. Eliškou Kubíkovou, ředitelkou 
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu Statutárního města Jihlava - zřizovatele: Česká spořitelna, a.s., 
účet č. 1466072369/0800 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na akci „Cykloboxy u zoo“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce").

Cl. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 2

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých).

2) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových uznatelných nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI. 
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 9. 2018.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají
od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících 
s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. 
Náklady akce musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce 
nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
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mum

c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrady úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
f) náklady na občerstvení,
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, bankovní poplatky, apod.)
h) mzdové náklady, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou mzdových nákladů pracovníků na základě 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady na právní spory,
k) náklady na pohoštění.

5) Uznatelné náklady projektu jsou dále specifikované náklady související s realizací akce 
v souladu se žádostí o poskytnutí dotace: opravy a udržování, technické zhodnocení, 
nákup materiálu, nákup služeb, ostatní osobní výdaje, pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku, pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o účetnictví"), a zajistit řádné a oddělené sledování dotace poskytnuté na 
akci a celkových nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, 
střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle 
zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, 
aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky, a 
způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly 
v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k akci (na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a 
viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících náklady akce 
(faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno 
z dotace Kraje Vysočina ID 002563.0001“,

d) zajistit, aby do nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně (vyjma daní 
z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto 
smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem.
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Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet 
DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční 
krytí takové DPH, která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno 
i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji nejpozději do 31. 10. 2018 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, která 
bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce včetně fotodokumentace,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů prokazujících výši nákladů akce a jejich úhradu - viditelně 

označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady 

apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde v době udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce s 
likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 ti kalendářních dnů 
ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít.
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2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků n -akce byla podpořena Krajem. P ePku 0 a^cl uvést fakt, ze

3) Zapracování "Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ wqnhima« ^ provozního řádu resp. návodu k použití cykloboxů umístěného na zaS 9 Y

4) V případě realizace polepů cykloboxů viditelné a nmminc^wVysočina do grafického návrhu. P zapracovaní loga Kraje

5) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu noužití a umírni , .nebo „Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" IT Krhaje. Wsočina 
případně upravit návrh podle námitek Kraje a pfedlSt ho Kra?i ^ Krajl’ 
schválení (kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Rázl, razMkrLsnninf!!^ konecne™

ČI. 11
Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy 
s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce v souladu s jejím zaměřením, s péčí 
řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích 
osob včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let ode dne uvedeného 
v ČI 7 odst. 1 této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek 
investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Cl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené v ČI. 8 
písm. i) této smlouvy je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a 
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V 
případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % poskytnuté dotace.

3) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru
smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel: 564 602 354, email: 
steiskal.p@kr-vvsocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené v ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 16. 4. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
15. 5. 2018 usnesením č. 0430/03/2018/ZK.

V Jihlavě dne
. 6. k. as

dne

Zoologická zahrada Jihlava, 
příspěvková organizace 
Březinovy sady 5642/10

586 01 Jihlava (D<D

•V
Ing. Jana Fischerova, CSc. 

náměstkyně hejtmana
Ing. Eliška Kubíková 

ředitelka
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Příloha č. 1

/ --------------

Kraj Vysočina 
MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman

Žižkova 57 
587 33 Jihlava

V Jihlavě 16.4. 2018

Žádost o poskytnutí dotace v rámci memoranda o vzájemné spolupráci 

Vážený pane hejtmane,

v souladu s uzavřeným Memorandem o vzájemné soolunrári „ ..
městem Jihlava, ve kterém tyto strany vyjádřily vůli prohlubovat vzájemnýwtahTpTdoo St8*,íárnf,n
svých příspěvkových organizací Zoologické zahrady a Horáckého divadla cid„. i ..podporovat clnnost
zahrady Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Březinovy sady 5642/10 I&OoJSmm 
poskytnutí dotace ve výší 500 000 Kč na pořízení cykloboxů pro návštěvníky' zoologickfzaír^y °

Tato investice je zařazena do plánu investičních akcí na rok 2018 a schválena i , , . , ,
zahrady Jihlava, kterým je Statutární město Jihlava. vatelem Zoologické

Cílem tohoto investičního záměru je zlepšení vybavenosti sítě rvkln*r« =, . ,
zahrada Jihlava je turistickým cílem návštěvníků Kraje Vysočina a rozšířením a I, Tt*—' Z°°logická 
cyklisty chce přispět k rozvoji cykloturistiky v Kraji Vysočina. 3 ltnen,m s,užeb Pro
Zařízení pro bezpečné ukládání kol (cykloboxy) bude ,,

—*»—*——' -* * *£ sss ssr
b„p,í« ukládáni M. m porovnáni p,„m,W , zařízení na 

uzavřené boxy.vyrobené ze silnostenného ocelového materiálu, jehož konstrukční detaily jsou navrženy tak abv 
odpovídal, vysokému stupni ochrany proti odcizení boxu. Boxy jsou váhově dimenzováni tak' abv 
znemožnily svévolnou manipulaci osob s nimi. Elektronický zamykací systém umožňuje různé působí

může fungovat bez nároku na obsluhu což ji

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 
Březinovy sady 5642/10,586 01 Jihlava 
Ing. Eliška Kubfková, ředitelka 
Tel.: +420 567573 733, Mobil: +420 736 631 805 
E-mail: director@zoojihiava.cz 
www.zoojihlava.c2
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v podmínkách zoo výhodou. Cyklisté nebudou limitováni přítomností pokladních nebo jakékoliv jiné 
obsluhy tohoto zařízení. Budou moci kolo uložit i vyzvednout sami. Tento systém nebude tudíž náročný 
ani pro zajištění provozu. Zoo nebude muset personálně zajišťovat tuto službu. Samozřejmosti je 
proškolení určitého počtu zaměstnanců zoo pro případnou asistencí při ukládání kol.

Volitelným příslušenstvím cykloboxů je také systém pro dobíjení elektrokol. Předpokládáme, že 
postupně budou na cyklotrasách v kraji Vysočina vznikat půjčovny elektrokol, bylo by tedy toto 
příslušenství určitě vhodným doplněním cykloboxů.

Rekapitulace:

Název projektu:
Předpokládaný termín zahájení projektu: 
Předpokládaný termín ukončení projektu: 
Předpokládané celkové náklady:

CYKLOBOXY U ZOO
květen 2018 
září 2018
547 200 Kč bez DPH

Rozdíl mezi skutečnými náklady na pořízení cykloboxů a přijatou dotací uhradí Zoologická zahrada 
Jihlava z vlastních zdrojů.
Předpokládaný poplatek za použití boxů je 20 Kč/den/l box.
Do grafického zpracování polepu cykloboxů bude zakomponován Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina. 
Záměr bychom rádi realizovali tak, abychom cykloboxy uvedli do provozu ještě v letošní sezóně.

Děkuji za posouzení tohoto návrhu.

S pozdravem

Ing. Eliška Kubíková 
ředitelka Zoologické zahrady Jihlava

Přílohy:
1. Rozpočet projektu
2. Foto místa pro umístění cykloboxů
3. Ilustrační foto cykloboxů
4. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
5. Zřizovací listina
6. Jmenování ředitelky
7. Situační plánek

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava
Ing. Eliška Kubíková, ředitelka
Tel.: +420567573 733, Mobil: +420 736 631 805
E-mail: director@zoojihlava.cz
wivw.zoojlhiava.cz
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