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Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje zá-
měr 

 prodat movité věci:
• nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skate-
boardové překážky) ze Skate parku 
v Jihlavě, minimální kupní cena činí 
113.500 Kč (vč. DPH)

dále statutární město Jihlava zve-
řejňuje záměry výběrovým říze-
ním formou dražby

 prodat volné bytové jednotky:
• č. 619/6 v domě Lazebnická 19 v 

Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 36,10 
m2, energetická náročnost dle PENB: G, 
453 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 673.600 Kč

• č. 255/12 v domě Na Vyhlídce 1 
(sekce B) v Jihlavě, 2+1, v 1. NP, 51,00 
m2, energetická náročnost dle PENB: D, 
403 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 653.600 Kč

• č. 196/4 v domě Třebízského 20 v 
Jihlavě, 1+1, ve 3. NP, 33,49 m2, energe-
tická náročnost dle PENB: F, 858 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
613.600 Kč

• č. 1125/4 v domě Mrštíkova 15 v 
Jihlavě, 2+1, 3. NP, 34,50 m2, minimální 
kupní cena činí 511.800 Kč

 prodat nemovité věci:
• pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 119 – za-

stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincov-
ny or.č. 6, býv. sídlo Okresní vojenské 
správy, energetická náročnost dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 4.005.445 Kč

• pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 120 – za-
stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincov-
ny or.č. 8, býv. sídlo Okresní vojenské 
správy, energetická náročnost dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 5.005.445 Kč

• pozemky v k.ú. Jihlava p.č. 2505 – za-

stavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je objekt k bydlení č.p. 1081 v Jihlavě, ul. 
Havířská or.č. 6, p.č. 2506 - zahrada, jde 
o dům se třemi volnými, nepronajatými 
byty, energetická náročnost dle PENB: 
F, 344 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 3.511.656 Kč

• pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 4358/1 
dle geometrického plánu č. 6889-
59/2016 ze dne  6. 4. 2016 a pozemky 
v  k.ú. Jihlava p.č. 4358/3, p.č. 4358/5, 
p.č. 4358/21, p.č. 4358/22 a p.č. 4359/2 
(včetně stávajících havarijních staveb), 
prodej jako jeden celek za minimální 

kupní cenu 9.800.000 Kč

Termín výběrového řízení bude 
upřesněn. Tato nabídka bude roz-
šířena. 

Bližší informace nana www.jihla-
va.cz, na tel. 565 592 630, příp. na 
Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 

Nabídka majetkového odboru - prodej domu

Statutární město Jihlava se stalo 
úspěšným žadatelem projektu fi nan-
covaného z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt 
s názvem „Místní akční plán rozvo-
je vzdělávání ORP Jihlava“ je pod-
pořen 85 % z Evropského sociálního 
fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 
% z rozpočtu statutárního města Jih-
lava. Realizace projektu byla zaháje-
na 1. června 2016, a bude ukončen 
31. května 2018.

Hlavním cílem projektu je zlepšit 
kvalitu vzdělávání v mateřských a zá-
kladních školách ve správním obvo-
du ORP Jihlava tím, že bude pod-
pořena spolupráce zřizovatelů, škol 
a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 
znamená společné informování, 
vzdělávání a plánování partnerských 
aktivit pro řešení místně specifi ckých 
problémů a potřeb. Projekt MŠMT 
reaguje na plošně přetrvávající ne-
dostatečnou komunikaci, spolupráci 
a vzájemnou podporu mezi jednot-
livými aktéry v území na úrovni ma-
teřských a základních škol. 

Místní akční plán (MAP) bude 
dokumentem, který zajistí prová-

zanost dosavadních strategických 
materiálů a bude směřovat k na-
plnění dosavadních a nových cílů. 
Další úrovní MAP bude konkreti-
zace jednotlivých strategických roz-
vojových záměrů, a to do úrovně 
každého jednotlivého vzdělávacího 
zařízení v MŠ, ZŠ a školských zaří-
zení ve správním obvodu ORP. Vel-
mi cenným podkladem budou vý-
stupy z osobních jednání na úrovni 
pedagogické veřejnosti, rodičovské 
veřejnosti, zřizovatelů škol a ostat-
ních aktérů ve vzdělávání, se zajiš-
těním komunitního projednání zjiš-
těných potřeb a záměrů. MAP bude 
také sloužit jako podklad pro zamě-
ření podpory z OPVVV a IROP. V 
případě IROP jde o nutnou přílohu 
žádosti o podporu investičních pro-
jektů, a bez existence MAP bude 
v území omezeno čerpání dotací z 
IROP do oblasti vzdělávání.

Dalším cílem procesu místního 
akčního plánování je podpora sběru 
informací pro přípravu územně za-
měřených výzev OP VVV a výzev ve 
specifi ckém cíli 2.4 IROP.  -tz-

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Jihlava


