Zápis z 3. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 8. 4. 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,
Ing. Jan David

Program:
1) Nové informace
2) Představení výsledků práce pracovních podskupin
3) Informační centrum Jesenicka
4) Usnesení a úkoly do příští komise
1) Nové informace
Předseda Tomáš Hradil uvítal přítomné. Následovaly některé nové informace, týkající
se činnosti komise. Z občanských podnětů byly představeny podněty Bc. Knotka
(lávka do Smetanových sadů, pomník obětem 1. sv. války, rekonstrukci drobné
památky - náhrobku Husova). Bylo dohodnuto, že bude Bc. Knotek pozván na další
jednání komise pro projednání těchto námětů.
Bylo také informováno, že byla na MěÚ přijata nová pracovnice Bc. Lucie Tenekedzi,
která má na starosti zejména oblast cestovního ruchu.
2) Představení výsledků práce pracovních podskupin
Kultura
Pan Šak sdělil, že se prozatím nepodařilo najít společný termín pro setkání pana Šaka
se zástupcem MKZ. Dále představil otázky, které jej ve vztahu k činnosti MKZ zajímají
a podrobněji vysvětlil, jaký by měly přínos. Jednotlivé otázky jsou členům komise
k dispozici, další zhodnocení bude možné až po společném jednání se zástupcem
MKZ a získáním podkladů.
Paní místostarostka informovala, že má již Rozbory hospodaření MKZ.
Komise pro rozvoj žádá paní místostarostku o jejich poskytnutí pro účely
činnosti komise.
Trhy na náměstí
Pan Morávek představil různé možnosti, jak mohou fungovat trhy na náměstí, a to na
základě příkladů z některých jiných měst (např. Tišnov, Ivančice, Nové Město na
Moravě), včetně příkladů tržních řádů, které by bylo možné přepracovat do podoby,
vyhovující městu Jeseník. Dalším zajímavým podkladem pro úvahy a přípravy trhů,
který pan Morávek předložil členům komise, je bakalářská práce s názvem Současný
stav ovocnářsko- zelinářských tržišť v Jihomoravském kraji.

Z informací z jiných měst, pořádajících trhy, plyne, že přebytky ze zahrad mohou
občané prodávat na těchto trzích i bez živnostenského oprávnění a do určité výše
příjmu z prodeje i bez nutnosti podávat daňové přiznání. Informace budou upřesněny
po konzultaci s odborem obecní živnostenský úřad, který zároveň zpracovává tržní řád
města (nařízení města Jeseníku č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád, ve znění
změny provedené nařízením města Jeseníku č. 1/2014). Tento tržní řád mj. omezuje
již nyní na určených lokalitách (vč. náměstí) druhy výrobků, které je možné ve
stánkovém prodeji na náměstí prodávat.
V současnosti byly na náměstí umístěny 4 pevné stánky jednotného vzhledu.
Bylo dále diskutováno, jakým způsobem by se řešily stánky pro další zájemce, které
by již zřejmě nebyly stálé, ale měly by být také jednotného vzhledu.
Diskutovalo se také, zda bude realistické omezit prodej pouze na místní producenty,
včetně polských sousedů, příp. do jaké dojezdové vzdálenosti, včetně zmíněného
rizika, že kromě příhraničních polských producentů zeleniny a ovoce mohou přijíždět
také obchodníci s levnou zeleninou a ovocem, která se dováží až z velkoskladů
z Wroclawi a rozhodně nenaplňují cíle tohoto záměru podpořit lokální produkci.
Pan Morávek zpracuje z předložených materiálů návrh na pravidla tržního řádu
pro pořádání zamýšlených sobotních trhů místních producentů pro město
Jeseník. Poté bude předloženo ObŽÚ a právníkovi města.
Další otázkou je pořadatelství těchto trhů. Organizátory trhů bývá podle zjištění pana
Morávka obvykle buď přímo město, nebo příspěvkové nebo neziskové organizace
s podporou města, příp. muzeum apod.
Jako ideální se komisi jeví možnost získat některou z existujících neziskových
organizací na Jesenicku pro zaštítění pořádání trhů s technickou a finanční podporou
města (podrobnosti jsou otázkou dalších jednání).
Pan Morávek také poznamenal, že je také cílem ulehčit zájemcům o prodej na trzích
administrativní zátěž. Toto bude dál také diskutováno, jakým způsobem to bude
možné.
Sport
Pan Muzikant představil výsledky dosavadních zjišťování, které jsou sepsány v zápisu
1. zápis z jednání pracovní skupiny pro sport a tělovýchovu. Z těchto výsledků
vyplývá, že město potřebuje vyšší míru koncepčnosti navrhovaných sportovních
záměrů, zejména z důvodu efektivního využití městských ploch a možnosti umístit
chybějící sportovní zařízení. Dále z dosavadních jednání doposud vyplynulo, že
v regionu je zejména mezi školami postrádán atletický stadion. K tomuto zápisu byl
vytvořen i grafický návrh možného uspořádání ploch v areálu mezi sportovní halou
a koupalištěm, kde se také počítá s umístěním zimního stadionu, příp. krytého
plaveckého bazénu. Podrobnosti obsahuje Zápis z jednání pracovní skupiny.
V současnosti komise navrhuje zadat zpracování dokumentu Koncepce sportu
a tělovýchovy ve městě Jeseníku odborníkům, jak je navrženo v usneseních.
3) Informační centrum Jesenicka
Závěrem bylo krátce probráno také téma zhodnocení činnosti Informačního centra
Jesenicka a upozornění na neplnění některých bodů smlouvy a úkolů, které byly
Informačnímu centru Jesenicka svěřeny. Paní místostarostka informovala, že se tyto
věci budou řešit.

4) Usnesení a úkoly do příští komise
Návrhy usnesení:
1) Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města zajistit vyhotovení akutně
chybějícího dokumentu „Koncepce sportu a tělovýchovy ve městě Jeseníku“,
který by měla vyhotovit ověřená odborná autorita, např. některá z fakutl tělesné
výchovy a sportu. Zadávací dokumentaci by připravila Komise pro rozvoj města pracovní skupina pro sport a tělovýchovu ve spolupráci s výborem pro strategický
rozvoj a investice, radou města a dalšími zainteresovanými.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Komise pro rozvoj města návrh přijala.
2) Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města a dále zastupitelstvu města
nevybrat žádného zájemce, případně zrušit záměr prodeje nemovitosti:
pozemky, resp. části pozemků, v k. ú. Jeseník, včetně budovy č. p. 498, za
účelem realizace stavby „Stavební úpravy a přístavba kabin na stadion- FK
Jeseník, Jeseník č. p. 498, Dukelská 19“, zveřejnění záměru prodeje je evidováno
pod č. j. MJ/10086/2015, ze dne 24.2.2015.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Komise pro rozvoj města návrh přijala.
3) Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města začlenit do akčního plánu
města na rok 2016 usnesení týkající se výstavby zimního stadionu s tímto zněním:
Zimní stadion bude vybudován na základě parametrů a v místě podle
připravovaného dokumentu „Koncepce sportu a tělovýchovy ve městě
Jeseníku“.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Komise pro rozvoj města návrh přijala.
5) Úkoly:
Do příštího jednání je členům komise uloženo:
Pan Šak se pokusí do termínu dalšího jednání komise sejít ze zástupcem MKZ a
prohovořit témata, která jej zajímají pro další práci.
Pan Morávek zpracuje z předložených materiálů návrh na pravidla tržních řádů
pro město Jeseník.
Termín příští komise: středa 6. května 2015 v 15:30.
V Jeseníku dne 9. 4. 2015

------------------------------------Zapsala: Ing. Jana Kamlerová
tajemnice komise

--------------------------------Ověřil: Tomáš Hradil
předseda komise

