
Zápis z 2. jednání Komise pro rozvoj města 

ze dne 11.3.2015, 
konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

 
 

Přítomní:  Tomáš Hradil – předseda, Ing. Jana Kamlerová – tajemnice,  
Tomáš Tejchman, Zdeněk Šak, DiS., Mgr. Lubomír Věstinský, 
Petr Muzikant 

 Omluveni: - 
 
Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Mgr. Lukáš Morávek,  

Jiří Juráš, Ing. Roman Kalous, Ing. Jan David, Eleni Akritidu 
 

Program: 
1) Úvodní slovo předsedy, připomenutí cílů práce této komise 
2) Představení hostů 
3) Představení výsledků práce pracovních podskupin 
4) Problematika klikacího rozpočtu, prezentace situace z jiných měst na webu 
5) Úkoly 
 
 
1) Úvodní slovo předsedy 
 
Předseda Tomáš Hradil uvítal přítomné, připomenul hlavní cíle práce této komise 
a čtyři oblasti, kterým se komise v současnosti bude zabývat. Jsou to: 

1. Sport 
2. Kultura 
3. Environmentální témata 
4. Úkoly z rady a z podnětů občanů apod. 

 
Při práci komise se vychází z Programového prohlášení Rady města Jeseníku. Jelikož 
je problematika rozvoje města velmi rozsáhlá, není možné se na jednáních komise 
zabývat všemi tématy do hloubky, proto byly ustanoveny pracovní podskupiny nebo 
lidé, kteří se jednotlivými problémy zabývají samostatně a na jednáních komisí 
představí výsledky své práce a návrhy. 
 
2) Představení hostů 

Po úvodu se představili přítomní hosté. Pan David představil krátce myšlenku 
obnovení TJ Jiskra a do budoucna možná také sáňkařské dráhy v Jeseníku, jejíž 
založení slaví v tomto roce 60. výročí. 
 
3) Představení výsledků práce pracovních podskupin 

Ad 1. Sport 

Pan Tejchman a pan Muzikant pohovořili o své dosavadní práci na koncepci rozvoje 
sportu v Jeseníku, tj. zejména porovnání situace v jiných městech, oslovení 
zainteresovaných subjektů (škol, sportovních klubů), předjednání schůzek apod., tedy 
shromažďování informací, které budou podkladem pro následné vytvoření koncepce.  



Bylo dohodnuto, že na příštím jednání komise předloží písemně první výsledky jejich 
šetření. 
 

 Ad 2. Kultura 

V oblasti kultury proběhla diskuze, týkající se zejména činnosti MKZ, a dále podpory 
jiných subjektů, majících zájem o pořádání kulturních aktivit ve městě Jeseník. 
Přítomný radní pan Jiří Juráš (zaměstnanec MKZ) a pan Zdeněk Šak se domluvili na 
osobní setkání, kde tyto problémové oblasti prohovoří a mohou si také předat 
materiály, hodnotící činnosti MKZ a hospodaření, které budou k dispozici až po 
18. březnu. 
 

Ad 3. Environmentální témata 

V rámci této pracovní oblasti se řešil aktuální návrh pořádat na náměstí v Jeseníku 
pravidelné sobotní trhy s návrhem, aby město Jeseník takto podpořilo prodej místních 
produktů a výrobků.  
Pan Morávek s kolegy do příští komise zjistí, za jakých pravidel mohou být tyto trhy 
provozovány (otázka živnostenského oprávnění, přebytků ze zahrad a dalších 
pravidel), dále musí být určeno, kdo by byl provozovatelem a organizátorem těchto 
trhů a také by měly být vyčísleny náklady, které vzniknout podporou těchto 
pravidelných trhů městu Jeseník. 

V rámci těchto diskuzí bylo upozorněno na záměr Hotelu Slovan zabrat část plochy 
náměstí pro trvalou letní zahrádku s barem. Toto bylo označeno jako konflikt 
s některými plánovanými akcemi MKZ (koncert Richarda Müllera, letní kino na náměstí 
apod.). S provozováním trhů tento záměr nekoliduje.  

Také byl vyřčen návrh, aby bylo zjištěno, jaká je poptávka po trzích na náměstí 
u potenciálních prodejců, kolik stánků by bylo potřeba apod. 

Paní místostarostka upozornila, že v dubnu má již jednu sobotu rezervován jiný 
pořadatel trhů na náměstí. Diskutovalo se také o tom, zda by jedna sobota v měsíci 
byla uvolněna i pro tohoto jiného provozovatele nebo by se soboty vyhradily skutečně 
pouze místním producentům. Závěry prozatím nebyly učiněny, je to také téma do 
dalších diskuzí. 

K tomuto tématu pan Šak upozornil na marketingovou studii ”JESENÍKY originální 
produkt ©”, který rozeslal 10. března členům komise e-mailem, a který s tímto 
tématem souvisí.  

4) Problematika klikacího rozpočtu, prezentace situace z jiných měst na webu 

Problematika zveřejňování údajů o hospodaření města byla zahrnuta do posledního 
bodu (Úkoly z Rady a podněty občanů). Pan Věstinský krátce odprezentoval možnosti 
a úroveň zveřejňování údajů na internetových stránkách města Jeseník a porovnání s 
jinými městy, zejména Novým Městem na Moravě, kde je možné se dostat jednoduše 
k různým informacím, a to až do úrovně konkrétních faktur. Dále prezentoval způsoby 
zveřejňování objednávek, faktur a smluv na webech slovenských měst.  
 



Návrhy usnesení: 

1) Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města učinit rozhodnutí zvýšit 
míru zveřejňování informací v klikacím rozpočtu, minimálně na úroveň 
zveřejňování informací v klikacím rozpočtu Nového Města na Moravě. 

Hlasování  
Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Komise pro rozvoj města návrh přijala. 

2) Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města zveřejňovat od 1. 1. 2015 
všechny objednávky, faktury a smlouvy ze všech odborů a oddělení na webu 
města Jeseník, nebude-li toto v rozporu s platnou legislativou.  

Hlasování  
Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Komise pro rozvoj města návrh přijala. 

3) Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města učinit rozhodnutí 
zveřejňovat informace o hospodaření příspěvkových organizací a neziskových 
organizací, které přijímají dotace od města Jeseník, a které má již město Jeseník 
k dispozici a nejsou doposud zveřejňovány. 

Hlasování  
Pro: 5      Proti: 0     Zdržel se: 0 

Komise pro rozvoj města návrh přijala. 

5) Úkoly:  

Do příštího jednání je členům komise uloženo:  

 Dle podrobností popsaných výše pokračovat na shromažďování podkladů pro 
vytvoření koncepcí pro oblast sportu a kultury, na příští jednání komise přinést 
písemně první výsledky. 

 Pan Morávek s pracovní skupinou pro oblast trhů na náměstí zajistí potřebné 
informace pro zjištění podmínek pro pořádání tohoto druhu akce, vyřeší se 
otázka pořadatelství a předběžného vyčíslení nákladů, které by vznikly městu 
Jeseník. 

 
Termín příští komise: středa 8. dubna 2015 v 15:30. 
 
V Jeseníku dne 25.3.2015 
 
 
 
 
         -------------------------------------      --------------------------------- 
       Zapsala: Ing. Jana Kamlerová               Ověřil: Tomáš Hradil 
       tajemnice komise         předseda komise 


