Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 11.2.2015, konané 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, Lukáš Morávek, Linda Kovářová

Program:
1) Úvodní slovo předsedy
2) Představení jednotlivých členů a hostů, jejich oblastí zájmu
3) Vize předsedy o směru a fungování této komise
4) Rozdělení témat a pracovní podskupiny
5) Různé
6) Závěr, úkoly
1) Úvodní slovo předsedy
Předseda komise Tomáš Hradil uvítal přítomné, představil hlavní cíle této komise
a náplň její činnost, kterou spatřuje zejména v naplnění bodů, které jsou obsaženy
v Programovém prohlášení Rady města Jeseník.
2) Představení jednotlivých členů a hostů, jejich oblastí zájmu
Předseda i jednotliví přítomní se krátce představili a uvedli svou motivaci pro práci
v této komisi a zároveň jejich hlavní zájmové oblasti, příp. i náměty, které považují v rámci
těchto oblastí za klíčové pro rozvoj města Jeseník.
3) Vize předsedy o směru a fungování této komise
Předseda sdílel svou představu práce této komise s důrazem na otevřenost, jak
podnětům a lidem zvenčí, tak tématům k řešení. Klíčové oblasti přitom také s přihlédnutím
k oblastem zájmu jednotlivých členů komise jsou tyto:
školství a sport
nezisková a spolková činnost a jejich podpora
podpora místních produktů (trhy na náměstí apod.)
životní prostředí (např. městská zeleň),
podpora rozvoje turistiky a cestovního ruchu
podpora drobných projektů z iniciativy obyvatel města
4) Rozdělení témat a pracovní podskupiny
Na základě zájmu jednotlivých členů byly na tomto jednání určeny níže uvedené
pracovní podskupiny a osoby, které mají za úkol vytvořit návrh koncepce, která by měla pro
dané oblasti být výchozím podkladem pro další práci a návrhy.
Oblast
Školství
Sport
Kultura
Zprostředkování informací občanům (internetové
stránky města, klikací rozpočet ad.)

Zodpovědní
Tomáš Hradil a Lukáš Morávek
Tomáš Tejchman a Petr Muzikant
Zdeněk Šak, DiS.
Mgr. Lubomír Věstinský

5) Různé
Kromě výše uvedeného se diskutovalo o několika konkrétních tématech, spadajících do
činnosti této komise, a to např.:
strategii rozvoje cestovního ruchu a způsobu, jak přitáhnout do regionu více turistů
a návštěvníků
které služby nebo potřeby turistům nejvíce chybí (konkrétně byla jmenována častá
dotazovanost na výletní trasy vhodné i pro kočárky, a dále na možnosti vyžití
návštěvníků s dětmi při nepříznivém počasí)
otázka vhodnosti investice do zimního stadionu
celková koncepce městských ploch pro turistiku a volný čas, které by měly navazovat dle
členů komise na další služby, a také počítat s podporou využití volného času dětí
a mládeže z Jeseníku. Pro tento účel bylo navrženo pozvání Ing. Uhera z oddělení
investic a rozvoje, aby představil možnosti využití městských ploch pro tyto účely.
propagace regionu navenek (pan Šak poznamenal, že jsou Jeseníky jakožto druhé
nejvyšší hory ČR málo propagované navenek a přislíbil na příští jednání přinést
podrobnější informaci)
V oblasti podpory volnočasových aktivit pro návštěvníky i obyvatele s dětmi paní
místostarostka informovala, že na Komisi pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci bylo
uloženo vypracovat analýzu současných dětských hřišť a jejich herních prvků.
Mgr. Věstinský pohovořil o záměru otevřít rozpočet města veřejnosti prostřednictvím
klikacího rozpočtu na městských stránkách. Zároveň vyzval k jakýmkoli postřehům
a připomínkám, jak k tomuto tématu, tak k informacím na webových stránkách obecně.
Paní místostarostka doplnila diskuze informací, že existuje také dokument Strategický
rozvoj města na rok 2014-2018, který bychom mohli vzít také jako podklad, kdy by bylo
vhodné zhodnotit, zda informace v něm obsažené souhlasí se současným pohledem na rozvoj
města.
V souvislosti s uvedenými tématy bylo dohodnuto, že bude zhodnocena činnost
Informačního centra a plnění smlouvy. Obdobně bude také vyhodnocena činnost Městských
kulturních zařízení.
6) Závěr, úkoly:
Cílem prvního jednání komise bylo zejména představení jednotlivých členů a oblastí,
kterým by se komise měla věnovat a na základě toho vytvořit pracovní podskupiny, což se
podařilo. Dále bylo dohodnuto, že je potřeba vytvořit koncepce a hlavní cíle rozvoje pro
jednotlivé problémové oblasti.
Do příštího setkání je členům komise uloženo:
vypracování koncepce rozvoje v rámci jednotlivých dílčích témat a skupin
prostudování Programového prohlášení Rady města Jeseník a seznámení se
Strategickým plánem rozvoje města (oba dokumenty dostupné na webu města)
pan Mgr. Věstinský na příští komisi představí cca 15min prezentaci Představení
klikacích rozpočtů a zveřejňování objednávek, faktur a smluv v jiných městech.
Tajemnici je uloženo:
vyžádat od Informačního centra Jesenicka zhodnocení činnosti za rok 2014.
V Jeseníku dne 18.2.2015

Zapsala: Ing. Jana Kamlerová
tajemnice komise

Ověřil: Tomáš Hradil
předseda komise

