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2) dle zdůvodnění a dle přílohy č.j. 
MMJ/ORM/137/2010 a

u k l á d á
odboru rozvoje města předložit tu-

to Roční zprávu o postupu realizace 
IPRM Řídícímu orgánu Regionální-
ho operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod.

Usnesení č. 150/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu Integrovaného plánu rozvo-

je města pro programovací období 
2007-2013 „Regenerace městského 
prostředí, rozvoj infrastruktury v ob-
lastech sociálních služeb a vzdělává-
ní a všestranný rozvoj občanské vy-
bavenosti“ (změna verze 1.3 - ze dne 
23.6.2009) dle zdůvodnění a dle pří-
lohy č.j. MMJ/ORM/138/2010 a

s o u h l a s í
s navýšením celkových způsobi-

lých výdajů rámcového rozvojové-
ho záměru „Rozšíření prostor pro 

rozvoj sociálních služeb v Jihlavě“ 
(aktivita 2.1.1) ve výši 2,5 mil. Kč z 
fi nančních prostředků realizovaných 
dílčích projektů v ostatních aktivi-
tách IPRM, kde dojde k úspoře ná-
kladů projektu v rámci následující 
aktualizace dokumentu IPRM a jeho 
příloh.

Usnesení č. 151/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zařaze-

ní projektového záměru do Integro-
vaného plánu rozvoje statutárního 
města Jihlavy „Regenerace městské-
ho prostředí, rozvoj infrastruktury v 
oblastech sociálních služeb a vzdě-
lávání a všestranný rozvoj občanské 
vybavenosti“ na projekt „Vybudo-
vání alternativní kulturní scény“ dle 
přílohy č.j. MMJ/ORM/135/2010 
a

u k l á d á
odboru rozvoje města zajistit uza-

vření tohoto dodatku smlouvy.

Vystoupení města ze SVaKu stále nejasné

 Městu záleží na vzdělanosti učitelů 
základních škol. Proto byl vypraco-
ván projekt, který má vzdělanosti uči-
telů napomáhat.

 V lednu proběhla na půdě krajské-
ho úřadu prezentace úspěšných pro-
jektů Evropských sociálních fondů  
operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost v rámci první-
ho kola globálních grantů. Této pre-
zentace se účastnili i zástupci města 
Jihlavy. Vedoucí odboru školství To-
máš Koukal jako vedoucí projektu a 
Metodického a evaluačního centra 
prezentoval úspěšný projekt „Vlast-
ním hodnocením ke zvyšování kvali-
ty“, jehož řešitelem je město Jihlava. 

 „Cílem projektu je podpora rozvoje 
znalostí a dovedností pracovníků zá-
kladních škol města Jihlavy v oblasti 
sebehodnocení,“ vysvětlil Koukal. Pro-
jekt je zaměřen na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků základ-
ních škol, analyzuje současné metody 
v oblasti hodnocení v ČR a zemích 
Evropské unie. 

 „Projekt vytváří nové metody a postu-
py v oblasti sebehodnocení, rozvíjí kultu-
ru posuzování vývoje  základních škol, 
využívá zpětnou vazbu  pro zvyšování 
kvality škol a zajišťuje efektivní využití 
výstupů k rozvoji škol a ke zlepšení pod-
mínek vzdělávání,“ doplnil Koukal.                                           

-lm- 

Na vzdělání učitelů záleží

Usnesení č. 152/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
rezignaci statutárního města Jihla-

vy na členství v Energetickém sdru-
žení obcí jižní Moravy ke dni 28. 2. 
2010.

Usnesení č. 153/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Výstup z Fóra Zdravého města a 

místní Agendy 21 a anketního prů-
zkumu:

DESATERO PROBLÉMŮ MĚS-
TA JIHLAVY a

u k l á d á
koordinátorovi PZM a MA21 při-

pravit ve spolupráci s vedoucími 
jednotlivých odborů návrh kroků k 
využití zjištěných skutečností ve pro-
spěch rozvoje města. Tento návrh 
kroků bude předložen k projednání 
vedení města.

Usnesení č. 154/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
s účinností od 1.1.2010 výši ná-

hrady ušlého výdělku neuvolněným 
členům zastupitelstva města na rok 
2010 podle předloženého návrhu č.j. 
T/1973/2009.

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

Mgr. Radek Vovsík
náměstek primátora

 Magistrát města oznámil, že 8. břez-
na budou zveřejněny podmínky pro zís-
kání domácího kompostéru. Od tohoto 
dne bude možné podat písemnou žádost 
na odbor životního prostředí, oddělení 
služeb v životním prostředí – Hluboká 
3. Formulář žádosti bude k dispozici na 
Městském informačním centru a na webo-
vých stránkách města Jihlavy.                -lm-

Kompostér můžete mít zadarmo

PRO ZÁJEMCE bude k dispozi-
ci domácí kompostér zdarma.
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