Zápis z 6. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 31. 7. 2015,
konané na MěÚ Jeseník, odboru životního prostředí
Přítomní:

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

Omluveni:

Zdeněk Šak, DiS., Tomáš Tejchman

Hosté:

-

Program:
1) Školství
2) Trhy
1) Školství
Komise krátce otevřela téma problematiky početnosti prvních tříd na ZŠ Průchodní.
Z diskuze vyplynulo, že bude potřeba se v příštím roce věnovat této oblasti dříve
a více komunikovat s dalšími stranami (ze strany města i škol a rodiči).
Komise pro rozvoj města zároveň deklaruje pro příští školní rok i další léta podporu
těch opatření, která pomohou kvalitnější výuce v souladu s potřebami dětí (početně
menší třídy, dělení hodin apod.).
Komise si je vědoma, že se jedná o problematiku, která má svá ekonomická hlediska,
ale zároveň je přesvědčena, že je důležité, aby město Jeseník šlo cestou vstřícnosti
vůči potřebám rodin s dětmi v Jeseníku.
Pro naplnění těchto cílů komise doporučí Radě města v příštím školním roce rozšíření
komise o člena - odborníka, který se pracovně pohybuje v této oblasti.
2) Trhy
Předseda uvítal pokrok v přípravě Jesenických trhů a zejména práci paní Kovářové,
která připravila ve spolupráci s dalšími osobami podkladový materiál se souhrnem
většiny potřebných informací pro pořádání trhů. Zároveň však zůstává několik oblastí,
které je nutné dořešit. Proto plné spuštění bude připraveno a naplánováno pro sezónu
roku 2016, do té doby bude možné také příp. doladit úpravu platného tržního řádu
města Jeseník, který v současné podobě znemožňuje plné fungování tohoto záměru.
V roce 2015 se předpokládá spuštění vzorového trhu v termínu cca na konci září nebo
v průběhu října.
Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města vzít na vědomí záměr pořádání
pravidelných sobotních trhů v Jeseníku (nazvaných „Jesenické trhy“) za účelem
podpory regionálních produktů a dále doporučuje Radě města dát této iniciativě
občanů, sdružení a místních podnikatelů svou podporu.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

Komise pro rozvoj města návrh přijala.

Termín příštího řádného jednání komise: středa 9. září 2015 v 15:30.
V Jeseníku dne 3. 8. 2015

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

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

