
Zápis z 17. jednání Komise pro rozvoj města 

ze dne 7. 3. 2017 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

Přítomní:  Tomáš Hradil, Petr Muzikant, Tomáš Tejchman, Lubomír Věstinský, Martin 
Škoda, Jan Mrosek 

Hosté: Petr Procházka, Jan Rotter 

Program: 

1. Koncepce sportu 
2. Transparentnost 
3. Kultura 
4. Další 

1) Koncepce sportu 

Pracovní skupina pro sport informovala o předání podkladů pro výběrové řízení pí. Doleželové. 
Petr Procházka informoval komisi, že je garantem tvorby koncepce za vedení města. Na 
koncepci sportu je vyčleněno cca 300.000,-Kč, výběrové řízení na zhotovitele koncepce se nyní 
připravuje. Členové komise chtějí být vzhledem ke své dlouhodobé činnosti v této oblasti 
zapojeni do pracovní skupiny pro tvorbu koncepce. 
 
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města delegovat zástupce Komise do pracovní 
skupiny pro tvorbu koncepce sportu. 
 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města vycházet při zadávání výběrového řízení 
na zhotovitele koncepce sportu z dokumentu zpracovaného komisí. 
 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

2) Transparentnost 

L. Věstinský informoval, že zveřejňování investičních akcí ve městě Jeseník probíhá 
ve spolupráci s OI na stránkách města. Aktualizace bude probíhat čtvrtletně. 

3) Kultura 

Členové komise diskutovali nad tématem kultury ve městě Jeseník. Kultura je důležitým 
prvkem rozvoje města, a proto komise doporučuje Radě města ustanovit komisi, která by se 
tématem kultury podrobněji zabývala a mohla tak s MKZ Jeseník více diskutovat přínos jimi 
pořádaných kulturních akcí pro region a zapojit do této diskuze také další místní aktéry činné 
v kultuře a více je propojovat navzájem. 

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města vytvořit komisi pro kulturní záležitosti. 
 

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 



4) Další - Rozvoj veřejného prostoru u Centra sociálních služeb 

J. Rotter představil záměr rozvoje veřejného prostoru v nejbližším okolí Centra sociálních 
služeb. Jedná se o vytvoření klidové zóny určené jak pro seniory, tak pro veřejnost – posílení 
zeleně, pořízení cvičících prvků pro seniory či dalšího vybavení pro vytvoření jak aktivního, tak 
pasivního odpočinku seniorů, jejich rodin a veřejnosti. Tímto dojde k mezigeneračnímu 
propojení. Zatím se jedná o ideový návrh, členy komise J. Rotter požádal o nápady, které by 
mohly tento záměr vylepšit a případně zakomponovat další aktivity k synergickému rozvoji 
této lokality. Komise diskutovala nad dopravními možnostmi této lokality, které bude potřeba 
v návaznosti na tento projekt také řešit. Celkově se komise k této iniciativě vyjádřila kladně a 
bude dále nápomocná. 

 

Termín příštího jednání komise: duben 2017 

 

 
V Jeseníku dne 14.3. 2017 

 

  ____________________       ____________________ 
 Zapisovatel Ověřovatel 
 Jan Mrosek Tomáš Hradil  
 Tajemník Komise Předseda Komise 

 


