
(Dokončení ze str. 10)

prodat volné jednotky: 
– bytové jednotky v domě Matky Boží 16 v Jihlavě:
č. 1240/1 ve 2. NP, 1+1, 52,60 m2, minimální kup-
ní cena 705.000,- Kč, 
č. 1240/4 ve 3. NP, 1+1, 53,70 m2, min. KC 
690.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Matky Boží 28 v Jihlavě:
č. 1246/3 ve 2. NP, 2+1, 72,60 m2, min. KC po sle-
vě 680.000,- Kč
č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC po sle-
vě 600.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – 
Heleníně:
č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC po sle-
vě 520.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC po sle-
vě 490.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, min. KC po sle-
vě 710.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC po slevě 
290.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC po slevě 
400.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, min. KC po slevě 
350.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, min. KC po slevě 
320.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 

v Jihlavě – Horním Kosově
č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC po slevě 
840.000,- Kč
č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, min. KC po slevě 
700.000,- Kč
č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m2, min. KC po slevě 
560.000,- Kč
– nebytový prostor č. 4789/2 (sklad) v 1. PP do-
mu Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální 
kupní cena po slevě 15.000,- Kč 
– bytovou jednotku č. 1290/1 ve 2. NP domu Pa-
lackého 31 v Jihlavě, 2+1, 94,90 m2, minimální 
kupní cena 920.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu 
Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální 
kupní cena 680.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Brněn-
ská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m2, min. KC po slevě 
750.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 649/2 ve 2. NP domu Čaj-
kovského 48 v Jihlavě, 2+1, 75,10 m2, min. KC 
780.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 177/2 v 1. NP domu Srázná 
29 v Jihlavě, 2+1, 60,20 m2, min. KC 520.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
č. 255/3 v 1. NP sekce A, 2+1, 51,00 m2, WC kóje 
v místnosti záchodových kójí, min. KC 710.000,- Kč, 
č. 255/7 ve 2. NP sekce A, 1+1, 34,60 m2, WC 
kóje v místnosti záchodových kójí, min. KC 
420.000,- Kč, 

č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, WC 
kóje v místnosti záchodových kójí, min. KC 
540.000,- Kč, 
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, 
WC kóje v místnosti záchodových kójí, min. KC 
310.000,- Kč 
– bytové jednotky v domě U Dvora 17 v Jihlavě:
č. 922/1 v 1. NP, 1+1, 33,30 m2, min. KC 
460.000,- Kč
č. 922/3 ve 2. NP, 1+1, 29,80 m2, WC samostatné 
mimo byt, min. KC
 430.000,-Kč
– bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu So-
kolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální kupní cena 480.000,- Kč
– bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 11 
v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, společné WC na 
chodbě, min. KC po slevě 300.000,- Kč, 
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, společné WC 
na chodbě, min. KC po slevě 300.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu 
Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, 
společné WC, min. KC 590.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1897/7 ve 3. NP domu 
Žižkova 29 v Jihlavě, 2+1, 54,10 m2, min. KC 
730.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1685/4 ve 2. NP domu Žižko-
va 5 v Jihlavě, 1+1, 21,60 m2, min. KC 235.000,- Kč
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V lednu 2014 byla úspěšně 
dokončena realizace pro-
jektu Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstna-
nost „Rozvoj zaměstnanců 
a členů zastupitelstva a ze-
fektivnění vzdělávacího 
procesu statutárního měs-
ta Jihlavy“. Celkové nákla-
dy projektu činily dle schvá-
lené žádosti o dotaci 2,769 
mil. Kč, z toho 2,354 mil. 
Kč představovala 85% do-
tace Evropského sociálního 
fondu.
Statutární město Jihlava 
realizovalo tento projekt 
po dobu 30 kalendářních 
měsíců od srpna 2011. 
Po výběrovém řízení na 
dodavatele vzdělávacích 
služeb byly v dubnu 2012 
zahájeny vlastní vzdělá-
vací aktivity zaměřené 
na zaměstnance magistrátu, měst-
ské policie a členy zastupitelstva 
města, které průběžně probíha-
ly až do prosince 2013. V lednu 
2014 pak proběhla celková evalu-

Projekt vzdělávání úředníků 
a zastupitelů je dokončen

ZASTUPITELÉ města a úředníci magistrátu prošli vzdělávacím kurzem, spoludotovaným z pro-
středků Evropského sociálního fondu. Foto: archiv MMJ
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ace projektu a závěrečný workshop, 
na němž byla představena metodic-
ká příručka „Efektivní vzdělávání 
lidských zdrojů statutárního města 
Jihlavy“ vytvořená v rámci projek-
tu, která zhodnotila stávající situaci 

a navrhla optimalizaci procesů v da-
né oblasti. 
V průběhu vzdělávací části projektu 
bylo v rámci 54 školících dnů pro-
školeno v 47 kurzech celkem 815 
posluchačů z řad členů zastupitelstva 

města a zaměstnanců magis-
trátu a městské policie. 
Toto vzdělávání bylo za-
měřeno na 7 vzdělávacích 
okruhů, které zahrnovaly 
oblast strategického pláno-
vání, finančního plánování 
a řízení, procesního řízení, 
projektového řízení, práva 
a legislativy, manažerského 
vzdělávání a rozvoje komu-
nikačních a prezentačních 
dovedností.
Projekt byl zaměřen na pod-
poru optimalizace a zefek-
tivnění stávajícího systému 
vzdělávání a rozvoj zaměst-
nanců a členů zastupitelstva 
statutárního města Jihlavy 
v klíčových oblastech využí-
vaných při jejich každoden-
ní činnosti při aplikaci mo-
derních metod vzdělávání. 
Jeho cílem bylo zvýše-

ní efektivnosti a hospodárnos-
ti v rámci výkonu veřejné správy 
a služeb ve všech relevantních ob-
lastech působnosti zajišťovaných 
statutárním městem Jihlava.  -tz-


