Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 6. 5. 2015,
konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku
Přítomní:

Tomáš Hradil – předseda, Ing. Jana Kamlerová – tajemnice,
Tomáš Tejchman, Mgr. Lubomír Věstinský, Petr Muzikant

Omluveni:

Zdeněk Šak, DiS.

Hosté:

Mgr. Petr Procházka – místostarosta, Ing. Adam Kalous – starosta,
Linda Kovářová

Program:
1) Představení výsledků práce pracovních podskupin
2) Usnesení a úkoly do příští komise
1) Představení výsledků práce pracovních podskupin
Zprostředkování informací občanům (internetové stránky města, klikací
rozpočet)
Pan Věstinský informoval, že bylo Radou města schváleno trvalé zveřejňování
platných smluv, jejichž účastníkem je město Jeseník, a to na internetových stránkách
města za podmínek, uvedených v usnesení.
Záměr zvýšit míru zveřejňování informací v klikacím rozpočtu města Jeseník zatím
realizován nebyl. Pan Věstinský také informoval, že příspěvkové organizace města
mají jiný ekonomický systém než město Jeseník a jejich propojení není tak
jednoduché.
Sport
Přítomný pan místostarosta vysvětlil důvod stažení návrhů usnesení, týkající se
sportu. Návrhy budou přepracovány dle pokynu pana místostarosty a ve spolupráci
s panem tajemníkem a budou následně opět předloženy na další jednání Rady.
Pan Tejchman informoval, že je již předběžně domluven na pracovní schůzce
k vypracování návrhu Koncepce sportu a tělovýchovy ve městě Jeseníku na Fakultě
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde mají se zpracováním podobných
dokumentů zkušenosti.
Do příštího jednání komise pracovní skupina pro tělovýchovu a sport vytvoří kostru
zadání, co by měla Koncepce obsahovat.
Trhy na náměstí
Dalším, široce diskutovaným bodem, byl záměr pořádání sobotních trhů na
Masarykově náměstí v Jeseníku, který má za cíl podpořit místní producenty a zároveň
„oživit“ náměstí. Pan Morávek, který tuto oblast v Komisi pro rozvoj má na starosti,

nebyl na tomto jednání přítomen, ale zaslal návrh pravidel sobotních trhů pro Město
Jeseník, které byly na tomto jednání k dispozici.
Diskutovalo se zejména o tom, zda je potřeba organizátor akce, nebo stačí ponechat
iniciativu na samotných zájemcích o prodej, a pokud bude potřeba organizátor, kdo by
to měl být, zda město Jeseník a jakou formou, nebo nezisková, příp. příspěvková
organizace s podporou města. Pan místostarosta poznamenal, že začátek této aktivity
bude velmi důležitý, abychom zájemce neodradili (např. malou účastí). Paní Kovářová,
která se pracovně pohybuje mezi lidmi, kde takové aktivity fungují, na závěr navrhla,
že si zajištění trhů na sezónu tohoto roku vezme na starosti (tj. cca do listopadu 2015).
Dalším diskutovaným bodem byla otázka sobotních tržních řádů, zda je možné, aby
platily souběžně se současně platným tržním řádem, nebo by byla možná výjimka pro
pořádání sobotních trhů.
Přítomní zástupci vedení města (pan starosta a místostarosta) se vyjádřili, že si
dovedou představit podporu provozování těchto sobotních trhů (finanční, propagace),
ne však zřízení pracovního místa pod městem Jeseník.
Tajemnici bylo uloženo projednat s tajemníkem města, zda a za jakých podmínek je
možné záměr uskutečnit ve vztahu k platnému tržnímu řádu.
2) Úkoly:
Do příštího jednání je uloženo:
pracovní skupině pro sport a tělovýchovu vypracovat kostru zadání pro
vypracování dokumentu Koncepce sportu a tělovýchovy ve městě Jeseníku;
tajemnici projednat s tajemníkem města, zda a za jakých podmínek je možné
uskutečnit záměr provozování sobotních trhů na náměstí ve vztahu k platnému
tržnímu řádu.
Termín příští komise: středa 3. června 2015 v 15:30.
V Jeseníku dne 13. 5. 2015

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

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

