
Pronájem nebytových prostor a prodej bytů

STRANA 20 Aktuality / inzerce NJR – SRPEN 2018

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 
586 01 Jihlava

zveřejňuje záměry 

výběrovým řízením formou dražby dne 29. 8. 2018 
s uzávěrkou žádostí dne 27. 8. 2018 do 17.00 hod.

pronajmout nebytové prostory: �
• č. 1361/9 v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 

51 m2, býv. marketingové a propagační centrum, mini-
mální roční nájemné činí (po slevě) 70.000 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, býv. 
prodejna s výpočetní technikou, minimální roční ná-
jemné činí (po slevě) 150.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 22 v Jihlavě, 46 m2, 
býv. cestovní agentura, minimální roční nájemné činí 
(po slevě) 75.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, 
býv. prodejna s dětským zbožím, minimální roční ná-
jemné činí 150.876 Kč 

• v 1. NP domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 51,30 m2, 
býv. prodejna balených potravin, drogerie a domácích 
potřeb, minimální roční nájemné činí (po slevě) 95.000 
Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 6 v Jihlavě, 33 m2, 
býv. prodejna potravin a občerstvení, minimální roční 
nájemné činí 75.438 Kč 

prodat volné byty: �
• č. 370/7 v domě Jarní 2, 4 v Jihlavě – Horním Koso-

vě, 3+1, 4. NP, 71,10 m2, energetická náročnost jednot-
ky dle PENB: D, 192 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 1.651.800 Kč

• č. 4205/13 v domě Na Kopci 24 v Jihlavě, 1+kk, 3. 
NP, 28,90 m2, energetická náročnost dle PENB: C, 113 
kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 851.800 Kč

Bližší informace jsou k dispozici 
na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 632 

(pronájem nebytových prostorů), 565 592 630 
(prodej bytů), příp. na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit 
či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit nebo 
výběrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení 

nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

V minulých vydáních Novin jihlav-
ské radnice jsme zahájili seriál k auditu 
udržitelného rozvoje. Prvním tématem 
byla Správa věcí veřejných a územní 
rozvoj. 

Téma č. 7 
Vzdělávání a výchova

Sedmá část auditu udržitelného roz-
voje byla věnována vzdělávání a vý-
chově. Tématu, se kterým se snad kaž-
dý z nás setkal, a prakticky nás provází 
celý život.  

Základním posláním města je vytvo-
řit podmínky pro poskytování vzdělá-
vání, a Jihlava je v této oblasti úspěšná. 
Zřizuje 11 základních škol (ZŠ), které 
navštěvuje přibližně 5 200 žáků, a 3 
mateřské školy (MŠ) s 21 odloučený-
mi pracovišti, které navštěvuje celkem 
1 799 dětí. Dále město zřizuje dvě škol-
ská zařízení, kterými jsou Dům dětí a 
mládeže Jihlava a Základní umělecká 
škola Jihlava.  Svými vzdělávacími akti-
vitami se do tohoto výčtu může směle 
zařadit i ZOO Jihlava se svým environ-
mentálním centrem PodpoVRCH. Ve 
městě funguje také široké spektrum 
komunitních center.

Ze strany města jako zřizovatele lo-
gicky musí existovat podpora (finanč-
ní, materiální, odborná) vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj ve školách a škol-
ských zařízeních. 

Město Jihlava nechalo zpracovat 
komplexní energetické audity škol s 
původní spotřebou energií větší než 
700 GJ/rok. Do roku 2016 byly všech-
ny budovy škol zatepleny, případně 
částečně rekonstruovány.

V posledních deseti letech město 
investovalo do školství 900 mil. Kč. 
Všechny školní budovy odpovídají 
vysokým standardům nejen z hledis-
ka stavebního, ale i z hlediska vybave-
ní. Investice se týkaly také vytváření 
nových kapacit. Od roku 2010 vznik-
lo 440 nových míst v MŠ, a v součas-
né době dokážeme uspokojit více jak 
100 % oprávněných žadatelů (děti 3 
až 5leté).   

Vedle materiální podpory město Jih-
lava vyhledává vhodné dotační progra-
my zaměřené na rozšíření vzdělávání 
nad rámec Rámcových vzdělávacích 
programů, je jejich administrátorem 
a vytváří podmínky pro jejich reali-
zaci. Od roku 2009 to byly 4 projekty 
ve výši 19 mil. Kč, zaměřené na evalu-
aci ZŠ, zlepšení podmínek pro výuku 
praktických dovedností žáků v příro-
dovědných a technicky zaměřených 
předmětech a na podporu žáků ohro-
žených školním neúspěchem nebo 
předčasným odchodem ze školy. Do 
projektu Otevřená škola byly zapoje-
ny i školy zřizované obcemi a jinými 
zřizovateli v rámci obce s rozšířenou 
působností (ORP) Jihlava. Město jako 
nefinanční partner spolupracuje také 
v projektech místních organizací Vy-
sočina Education a Oblastní Charita 
Jihlava. 

Město Jihlava je nositelem Místního 
akčního plánu pro ORP Jihlava. Hlav-
ním cílem projektu je podpora spo-
lečného plánování a sdílení aktivit a 
zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ, 
s důrazem na podporu škol se slabší-
mi výsledky, zlepšení spolupráce for-
málního a neformálního vzdělávání 
a ostatních služeb v ORP Jihlava pro 
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rozvoj potenciálu každého žáka. Za-
měření projektu reaguje na plošně pře-
trvávající nedostatečnou komunikaci, 
spolupráci a vzájemnou podporu mezi 
jednotlivými aktéry v území na úrovni 
MŠ a ZŠ.

V rámci projektu Zkvalitnění MA21 
v Jihlavě byla provedena Analýza envi-
ronmentálního vzdělávání na ZŠ. Dů-
ležitým zjištěním bylo, že všechny sub-
jekty hodnotí kladně podporu města 
ve výchově k udržitelnému rozvoji a 
environmentální výchově. Jednoznač-
ně dominuje podpora v oblasti třídění 
odpadů, kterou uvedlo 77 % respon-
dentů.  

Od roku 2012 pořádá město v rámci 
projektu Zdravé město Jihlava pravi-
delná setkání žáků jihlavských ZŠ, tzv. 
Fórum mladých aneb Desatero pro-

blémů města Jihlavy očima žáků ZŠ. 
Cílem společného setkání žáků a ná-
sledné ověřovací ankety ve školách je 
zejména diskuze nad problémy města, 
hledání nových řešení a projektů v jed-
notlivých oblastech života ve městě, a 
stav řešení TOP problémů z minulých 
setkání. Tato diskuzní fóra jsou sou-
částí výchovy k demokracii, občanské 
aktivitě a sounáležitosti s komunitou.

Ocenění hodnotitelů Jihlava získala 
také za vytváření podmínek pro nada-
né děti, kdy se souběžně s povinnou 
inkluzí vydala i cestou podpory nada-
ných dětí. Ve školním roce 2017/2018 
byla poprvé otevřena na ZŠ Demlova 
třída pro nadané děti. Pro školní rok  
2018/2019 je opět otevírána první tří-
da pro skupinu nadaných dětí.

Město vybudovalo rozsáhlé zázemí 

pro sport a volný čas. Občané mají 
příležitost využívat sportoviště pro or-
ganizované i neorganizované aktivity. 
Město má propracovaný systém pod-
pory činnosti sportovních a zájmo-
vých klubů.  

Město spravuje 76 dětských hřišť a 
37 sportovních hřišť, ve městě jsou in-
stalovány posilovací stroje. Sportovní 
infrastrukturu reprezentuje zejména 
bazén E. Rošického, Vodní ráj, Horác-
ký zimní stadion a veřejné sportoviště 
pro lední sporty (zimáček), fotbalový 
stadion Jiráskova, hřiště s umělým po-
vrchem, sportovní areál Na Stoupách, 
Skiareál Šacberk, a v neposlední řadě 
také Teniscentrum Jihlava, a.s.

 Tomáš Koukal, 
 vedoucí OŠKT


