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Aktuality

Vystoupení města ze SVaKu stále nejasné
(Dokončení ze str. 10)
2) dle zdůvodnění a dle přílohy č.j.
MMJ/ORM/137/2010 a
ukládá
odboru rozvoje města předložit tuto Roční zprávu o postupu realizace
IPRM Řídícímu orgánu Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod.

Usnesení č. 150/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu Integrovaného plánu rozvoje města pro programovací období
2007-2013 „Regenerace městského
prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ (změna verze 1.3 - ze dne
23.6.2009) dle zdůvodnění a dle přílohy č.j. MMJ/ORM/138/2010 a
souhlasí
s navýšením celkových způsobilých výdajů rámcového rozvojového záměru „Rozšíření prostor pro

rozvoj sociálních služeb v Jihlavě“
(aktivita 2.1.1) ve výši 2,5 mil. Kč z
finančních prostředků realizovaných
dílčích projektů v ostatních aktivitách IPRM, kde dojde k úspoře nákladů projektu v rámci následující
aktualizace dokumentu IPRM a jeho
příloh.

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
rezignaci statutárního města Jihlavy na členství v Energetickém sdružení obcí jižní Moravy ke dni 28. 2.
2010.

Usnesení č. 151/10 - ZM

Usnesení č. 153/10 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zařazení projektového záměru do Integrovaného plánu rozvoje statutárního
města Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v
oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské
vybavenosti“ na projekt „Vybudování alternativní kulturní scény“ dle
přílohy č.j. MMJ/ORM/135/2010
a
ukládá
odboru rozvoje města zajistit uzavření tohoto dodatku smlouvy.

Kompostér můžete mít zadarmo
Magistrát města oznámil, že 8. března budou zveřejněny podmínky pro získání 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
PRO ZÁJEMCE bude k dispoziMěstském informačním centru a na webo- ci domácí kompostér zdarma.
vých stránkách města Jihlavy.
-lmRepro: archiv NJR

Usnesení č. 152/10 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
bere na vědomí
Výstup z Fóra Zdravého města a
místní Agendy 21 a anketního průzkumu:
DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA JIHLAVY a
ukládá
koordinátorovi PZM a MA21 při-

pravit ve spolupráci s vedoucími
jednotlivých odborů návrh kroků k
využití zjištěných skutečností ve prospěch 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 náhrady 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

Na vzdělání učitelů záleží
Městu záleží na vzdělanosti učitelů
základních škol. Proto byl vypracován projekt, který má vzdělanosti učitelů napomáhat.
V lednu proběhla na půdě krajského úřadu prezentace úspěšných projektů Evropských sociálních fondů
operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost v rámci prvního kola globálních grantů. Této prezentace se účastnili i zástupci města
Jihlavy. Vedoucí odboru školství Tomáš Koukal jako vedoucí projektu a
Metodického a evaluačního centra
prezentoval úspěšný projekt „Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality“, jehož řešitelem je město Jihlava.

„Cílem projektu je podpora rozvoje
znalostí a dovedností pracovníků základních škol města Jihlavy v oblasti
sebehodnocení,“ vysvětlil Koukal. Projekt je zaměřen na další vzdělávání
pedagogických pracovníků základních škol, analyzuje současné metody
v oblasti hodnocení v ČR a zemích
Evropské unie.
„Projekt vytváří nové metody a postupy v oblasti sebehodnocení, rozvíjí kulturu posuzování vývoje základních škol,
využívá zpětnou vazbu pro zvyšování
kvality škol a zajišťuje efektivní využití
výstupů k rozvoji škol a ke zlepšení podmínek vzdělávání,“ doplnil Koukal.
-lm-

