Zápis z 22. a 23. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 14.02.2018 a 09.05.2018
konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku
Přítomní:

Tomáš Hradil, Petr Muzikant, Lubomír Věstinský, Martin Škoda, Jan Mrosek

Hosté (22. jednání): Matěj Podhola, Petr Procházka, Zdeňka Blišťanová, Roman Kalous
Hosté (23. jednání): Matěj Podhola, Martina Seidlerová, Jiří Uher, Pavel Franěk
Program:
1. Smart City
2. Strategický plán rozvoje města
1) Smart City
Na 22. jednání komise představil p. Novák ze společnosti IDC CEMA možnost zpracování
analýzy vyspělosti Smart City ve městě Jeseník. Přínosem benchmarkování pro město spočívá
ve zjištění slabých a silných stránek vlastních Smart City projektů, jakož i ve srovnání s
pokročilejšími městy přibližně stejné velikosti. Zadavatel tak dostane nejen ucelenou analýzu
vlastního konání, ale i návod jak vylepšit své procesy i využití technologií formou krátkých
informativních case studií z dalších zahraničních měst. Smart City benchmarking tak může
pomoci nastartovat další projekty ve městě, neboť podstatným způsobem zvýší povědomí
vedení města o možnostech Smart City projektů, jakož i o případných rizicích a slabých
stránkách. Výstupem benchmarkingu je zpracovaná písemná analýza poskytnutá zadavateli a
závěrečný 2-3 hodinový workshop s analytikem IDC nad výsledky analýzy. Výstupy z
vypracované analýzy a společného závěrečného workshopu umožní ověřit a doplnit
směřování, zakotvit doporučené směry rozvoje Smart City iniciativ, využít nejlepší praxe ze
srovnatelných měst a sjednotit vnitřní podporu Smart City napříč odděleními úřadu města.
Členové komise diskutovali tuto možnost na tomto a také na 23. jednání komise a podpořili
vytvoření této analýzy jako podklad pro budoucí rozvoj města a úřadu v rozvoji v oblasti Smart
technologií, procesů, a to za předpokladu, že se analýza stihne vytvořit v součinnosti s tvorbou
strategického plánu rozvoje města, v rámci kterého je důležitým tématem rozvoje města.
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města zadat tvorbu analýzy vyspělosti Smart City.
PRO: 3

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 0

2) Strategický plán rozvoje města
Na 23. jednání komise zástupce zpracovatele strategického plánu představil vypracované
dokumenty – vyhodnocení strategického plánu z roku 2012, východiska pro návrhovou část
nového strategického plánu, vyhodnocení dotazníkového šetření, socioekonomická analýza.
Všechny tyto dokumenty byly na zasedání komise diskutovány. Členové komise navrhli
množství doplnění, upřesnění priorit či nové podněty pro začlenění do plánu. Hlavní témata,
která by dle komise měla být více akcentována ve strategickém plánu, jsou tato:
 Zlepšení meziobecní spolupráci – město Jeseník by se mělo stát lídrem regionu
s partnerským vztahem k dalším obcím, město Jeseník by mělo zkvalitnit spolupráci










s Priessnitzovými léčebnými lázněmi jako důležitým partnerem na poli cestovního
ruchu, čímž dojde k rozvoji celého regionu a také zároveň města
Podpora mladých rodin – hledat možnosti, jak přilákat mladé rodiny do města, podpořit,
aby se zde trvale usadili (zvýhodněné podmínky pro stavbu rodinných domů a bytů,
zkvalitňování škol a volnočasových aktivit pro děti, zřízení školního autobusu pro
vzdálenější lokality, atd.)
Stabilizace bytového fondu – zachovat bytový fond, aby město mělo možnost ovlivňovat
bytovou situaci ve městě, v případě prodeje bytů zamezit spekulaci s byty
Podpora živnostníků – vytvořit podpůrná opatření pro rozvoj živnostníků a malých
zemědělců, kteří mají vztah k regionu a půdě, na které hospodaří
Rozvoj kultury – zintenzivnit spolupráci s místními spolky, které pořádají kulturní akce,
rozmělnit část kultury mezi subjekty v regionu, aby se na ní přímo podílelo co nejvíce
obyvatel
Podpora spolupráce občanů a města – vytvářet podmínky pro místní iniciativy,
komunikovat a spolupracovat s občany na rozvoji a řízení města
Kvalita životního prostředí – dlouhodobě řešit problematiku nedostatku vody v krajině a
také kvality ovzduší, která není přímo ve městě tak dobrá, jak se prezentuje
Efektivní práce úřadu – zavést SMART řešení v rámci chodu úřadu, úřad více
elektronizovat (např. začlenit softwaru pro projektové řízení úřadu, omezení tisku
dokumentů, atd.)

Tato témata byla diskutována se zpracovatelem strategického plánu, který tyto podněty
zapracuje do zpracovávaného dokumentu. Individuálně poté členové komise zašlou
zpracovateli prostřednictvím tajemníka komise projektové fiše s konkrétními záměry.

Termín příštího jednání komise: červen 2018

V Jeseníku dne 10.05. 2018

____________________
Zapisovatel
Jan Mrosek
Tajemník Komise

____________________
Ověřovatel
Tomáš Hradil
Předseda Komise

