Zápis z 5. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 10. 6. 2015,
konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku
Přítomní:

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

Omluveni:

Zdeněk Šak, DiS., Tomáš Tejchman

Hosté:

Mgr. Petr Procházka – místostarosta, Mgr. Linda Kovářová,
Mgr. Lukáš Morávek, Bc. Šárka Urbanová, Eleni Akritidu

Program:
1) Nové informace, představení bodů programu
2) Představení výsledků práce pracovních podskupin
3) Občanské podněty
4) Úkoly
1) Nové informace, představení bodů programu
Předseda uvítal přítomné členy i hosty a informoval o tom, co bude náplní tohoto
jednání komise. V úvodu byl pan místostarosta (vzhledem k nutnému odchodu na jiné
jednání) dotazován na témata, která členy zajímala (školství, trhy).
V oblasti školství předseda komise informoval o neoficiálním podnětu rodičů prvňáčků
v Jeseníku, kteří mají obavy, že prvňáčků pro pracoviště Průchodní bylo přijato pro
příští školní rok kolem 60, ale mluví se o tom, že zůstanou pouze dvě třídy a rodiče se
obávají, že na prvňáčky to budou příliš velké třídy. Předseda se dotázal pana
Procházky, jak tuto problematiku vidí on a co pro toto mohou udělat jako město. Pan
Procházka osvětlil blíže problematiku rozdělování dětí do tříd a to, že je toto
v kompetenci ředitele školy. Na dotaz, jakou roli v tomto hraje město, jelikož komise
školství v minulosti toto téma také řešila, sdělil, že počet dětí v současnosti nemusí
odpovídat reálnému počtu dětí v září a že jsou i další možnosti (rozdělení třídy na
důležité předměty, asistent ad.) a také vyjádřil obavu, aby případně městem uvolněné
peníze nebyly pak vydány zbytečně. K tomu předseda navrhl, že by toto mohlo ošetřit
účelové vázání takových městem poskytnutých peněz.
Nicméně vzhledem k tomu, že je již červen a další jednání komise je naplánováno na
září, bylo dohodnuto, že bude z komise vydáno řediteli školy doporučení, aby
v případě, že skutečně bude v prvních třídách kolem 30 žáků, zvážil možnost
rozdělení prvňáčků do tří tříd nebo jiné řešení.
V oblasti trhů pan místostarosta Procházka sdělil, že je důležité, aby tyto trhy byly
dobře připravené, jinak jejich realizace nebude mít důvěru do budoucna.

2) Představení výsledků práce pracovních podskupin
Zprostředkování informací občanům (internetové stránky města, klikací
rozpočet)
Pan Věstinský informoval, že bylo zahájeno zveřejňování smluv atd., jak bylo
odsouhlaseno Radou města.
Trhy na náměstí
Paní Kovářová informovala o proběhnutých jednáních, jednak s tajemnicí, a dále s
jednotlivými potenciálními zájemci o účast na sobotních trzích, a dalšími osobami,
a dává dohromady potřebné informace a podklady.
Také se řeší právní stránka, kde je v současnosti problém s tím, že město nemá
právníka, který by mohl posoudit možné právní úpravy současného tržního řádu nebo
případné možnosti výjimky pro pořádání sobotních trhů. Po diskuzi se dospělo
k závěru, že tajemnice osloví tajemníka úřadu s dotazem na možné využití externích
právních služeb, příp. byla také navržena možnost trhy na náměstí pojmout jako
společenskou akci, která by mohla mít podle současného tržního řádu výjimku.
Praktické způsoby možného pronájmu stánku a náměstí vysvětlila přítomná vedoucí
oddělení majetku paní Bc. Urbanová. Dále bylo dohodnuto, že paní Kovářová tyto
praktické aspekty probere s paní Bc. Pecinovou z oddělení majetku, příp. také paní
Bc. Urbanová nabídla součinnost při potřebě sdělení informací, které budeme
potřebovat.
Sport
V této pracovní skupině pan Muzikant informoval, že proběhlo další jednání s vedením
města a na páteční Radě by měl být odsouhlasen návrh usnesení o vypracování
Koncepce sportu a tělovýchovy v městě Jeseník.
3) Občanské podněty
Komise obdržela 4 podněty pana Bc. Jaromíra Knotka.
K žádosti pana Knotka, kterou žádal město o souhlas, jakožto vlastníka pozemku
č. p. 1201 v k. ú. Jeseník, o schválení záměru výstavby mohyly nad pramenem
v bývalé osadě statků Víry, Lásky, Naděje, se vyjádřila paní Bc. Urbanová. Podle
podnětu Bc. Knotka se nejedná o stavbu a terénní úpravy nepřesáhnou stanovenou
mez do výšky 1,5 m o výměře do 300 m 2. Budou dosazeny jeřáby moravské,
cca 3 kusy, lavička. Název navrhuje „Editin pramen 2014 R.I.P.“, oblázky a kameny
mají být použity z místa. Na výstavbě pramene by měly spolupracovat PLL – hmotná
podpora, Brountosaurus – návrh. Paní Urbanová nastínila problémy, které nejsou
v souvislosti s tímto vyjasněné. Bc. Knotek se do Jeseníku nemůže v pracovní dny
dostavit, aby objasnil některé podrobnosti. Zejména není jednoznačně jasné, kdo bude
správcem objektu na pozemku města, o jaký vodní zdroj se jedná (zřejmě nejde
o pramen, ale svod vody odněkud z Lázní) a jaká by měla být podoba uvedené mohyly
u „pramene“, a tedy není známo, jestli je potřeba a jaký stupeň zpracování projektu
a následného řízení na stavebním úřadě.

Komise k těmto podnětům zaujímá toto stanovisko:
Komise vítá náměty a nápady občanů, včetně obnovy drobných památek a chce jít
cestou jejich podpory. V případě podnětů pana Knotka vzhledem k jejich množství
a složitosti se rozhodla řešit je postupně. V případě podnětu „Editina pramene“ tento
návrh neodmítá, ale je třeba vyjasnit podrobněji představu pana Knotka
o následujících skutečnostech:
a) Jak přesněji technicky má tato „památka“ či „pramen“ vypadat (půjde o pomník –
jakých rozměrů, jak bude materiálově a technicky zpracován)? Je to nutné znát pro
otázku případného řízení na stavebním úřadě, proto žádáme o doplnění podrobnějších
informací, příp. vypracování projektu nebo alespoň studie, aby toto bylo jasné.
b) Kdo bude vlastníkem a správcem této památky?
c) Je nutné zjistit, o jaký vodní zdroj se jedná.
V případě podnětu stavby lávky, spojující město s parkem na místě původní lávky
proběhla diskuze o tom, že takový záměr město již řešilo, a zároveň je již několik let
zpracováno projekt úpravy pěší stezky, vedoucí od ulice Husova do parku podél řeky
Bělá. Na základě této diskuze pan Věstinský informoval, že existuje na městě
„Zásobník akcí“ a vzešla myšlenka, že by jednak komise měla mít vzhledem k náplni
své činnosti o těchto plánech přehled a zároveň, že by bylo zajímavé, kdyby se
informace o probíhajících, ale i připravovaných nebo plánovaných akcích, daly
k dispozici také veřejnosti na internetové stránky města.
4) Úkoly:
Do příštího jednání je uloženo:
Tajemnici je uloženo:
Zkonzultovat s tajemníkem možnost využití externích právních služeb;
odeslat panu Knotkovi odpověď k jeho podnětům;
Předsedovi a tajemnici je uloženo:
ověřit u ředitele ZŠ informaci o přeplněnosti tříd a informovat ho o stanovisku
komise k tomuto problému;
připravit návrh Radě města na jmenování Eleni Akritidu členem komise.
Termín příštího řádného jednání komise: středa 9. září 2015 v 15:30.
V Jeseníku dne 17. 6. 2015

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

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

