
Zápis z 12. jednání Komise pro rozvoj města 

ze dne 7.4.2016 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

Přítomní:  Tomáš Hradil, Petr Muzikant, Martin Škoda, Jan Mrosek 

Nepřítomní: Tomáš Tejchman, Lubomír Věstinský 

Hosté: Jan Kamlerová , Lenka Sedláčková, Martina Seidlerová 

Program: 

1. Koncepce sportu 
2. Místní trhy 
3. Školství 
4. Různé 

1) KONCEPCE SPORTU 

Z. Blišťanová informovala o možnosti zapojení do výzvy č. 33 z OP Zaměstnanost, jejíž součástí 
bude také koncepce sportu. Realizovat se bude v případě úspěšné žádosti v roce 2017. Návrh 
vize koncepce budou členové komise připomínkovat. 

2) MÍSTNÍ TRHY 

M. Seidlerová informovala o zahájení místních trhů v roce 2016 – proběhl první jarmark. 
Ohlasy jsou pozitivní, je naplánován kalendář trhů, jarmarků a sousedských akcí. Komise 
podpořila další pokračování a rozvoj trhů, o kterém budou organizátoři dále komisi 
informovat. 

3) ŠKOLSTVÍ 

J. Kamlerová představila projekty Zdravá školní jídelně a Skutečně zdravá škola. Téma školství 
je velmi důležitým tématem pro občany a tak by komise chtěla více zapojit občany a místní 
odborníky na toto téma. Komise bude kontaktovat možné zájemce z oblasti školství. 

4) RŮZNÉ – AKCE P. ČERVEŇÁKA 

Komise se zabývala návrhem p. Červeňáka. Návrh kulturní akce shledala jako málo konkrétní a 
pro posouzení by potřebovala konkrétní návrh s konkrétními požadavky na město. Obdobné je 
to, i co se týká obchodu pro sociálně slabé. Komise doporučuje p. Červeňákovi se obrátit na 
některou z místních neziskových organizací, která by zaštítila obě uvedené aktivity, jak 
z hlediska organizačního, tak z hlediska finančního a úzce spolupracovala s p. Červeňákem na 
zdárném naplnění cílů obou aktivit. 

5) RŮZNÉ – NOVÝ ČLEN KOMISE 

Komise přivítala nového člena – p. Martina Škodu. Bylo diskutováno o fungování a významu 
komisí, byly představeny základní vize komise a možnosti zapojení pro nového člena. 



Termín příštího jednání komise: začátek května 2016 

 
V Jeseníku dne 11. 04. 2016 

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


