Zápis z 8. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 21. 10. 2015,
konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku
Přítomní:

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

Nepřítomní: Zdeněk Šak, DiS.
Hosté:

Mgr. Jan Mrosek, Mgr. Linda Kovářová, Mgr. Lenka Sedláčková,
Mgr. Martina Seidlerová, Mgr. Petr Procházka - místostarosta

Program:
1. Aktuální informace o Jesenických trzích
2. Sport
3. Akční plán rozvoje města Jeseníku – náměty, diskuze.
4. Informace pana Věstinského
5. Jiné
1) Aktuální informace o Jesenických trzích
Linda Kovářová, která organizuje Jesenické sobotní trhy v letošním pilotním ročníku,
představila paní Martinu Seidlerovou a Lenku Sedláčkovou, které se na realizaci
těchto trhů podílí a zároveň převezmou jejich organizaci pro sezónu roku 2016.
Vyhodnocení pilotního ročního Jesenických trhů se připravuje na cca začátek
listopadu. Letošní ročník přinesl podnětné zkušenosti, které pomohou vyladit potřebné
věci do příštího plného ročníku.
Po několika týdnech pořádání Jesenických trhů v areálu Asturu byly po sepsání
smlouvy s městem Jeseník přesunuty trhy na Masarykovo náměstí, jak bylo původně
plánováno. Provoz na náměstí sice znamená jistá omezení, ale organizátoři jsou
přesvědčeni, že je přesto tento veřejný prostor pro pořádání trhů nejvhodnější (více
lidí, oživení centra města apod.). Stálým problémem, který je nutné dále řešit, jsou ale
vysoké provozní náklady, které je nutné hradit (poplatky za stánky, náměstí, připojení
na elektřinu a také vratnou kauci 10 000 Kč). Nosnou myšlenkou trhů bylo a je, aby
byly pro místní zdarma nebo za nízký poplatek. Vzhledem k tomu, že záměrem bylo
poskytnout náměstí bezplatně nejen místním prodejcům z řad místních výrobců, ale
také občanům pro prodej přebytků ze zahrádek, nebylo by účelné zvyšování poplatku
účastníkům trhů, který je v současnosti stanoven na 50 Kč/den.
Předseda komise sdělil, že ústně dohodl s panem starostou úhradu těchto nákladů
organizátorů pro pilotní projekt, jak bylo dohodnuto na předchozí komisi.
Následovala diskuze o možnostech pokrytí nákladů na provozování těchto trhů, aby
skutečně umožnily místním co nejjednodušší a finančně nenáročné nabízení místních
produktů pro místní občany a návštěvníky města v souladu také s původní vizí oživení

náměstí (možné cesty jsou zejména úleva od města v placení nájmů a dalších
poplatků, dotace od města, sponzoři).
Bylo dohodnuto, že provozovatelé trhů vyčíslí potřebné náklady na provoz trhů pro
příští rok. Bylo také sděleno, že nová pravidla pro dotace města budou k dispozici
v listopadu a žádat by mělo být možné začátkem ledna.
Komise pro rozvoj města bude hledat způsob další spolupráce s městem
a zjišťovat, jaká podpora je ze strany města možná.
2) SPORT
Členové komise v pracovní skupině sportu a tělovýchovy představili Nabídku pro
město Jeseník na zpracování Koncepce rozvoje sportu, tělovýchovy a volnočasových
aktivit pro děti a mládež na Jesenicku, která sestává ze tří modulů. Rozsah zpracování
může být dle požadavků upraven. Zpracovatelé této koncepce z Fakulty tělesné
kultury UPOL nabízí možnost představit tuto koncepci přímo na zasedání Rady města.
Členové skupiny pro sport a tělovýchovu považují tuto nabídku za velice přínosnou,
mj. pro její nezávislost a velkou vypovídající hodnotu. Doba zpracování této koncepce
je obvykle 2-3 měsíce.
Komise přijala v této věci tyto návrhy usnesení:
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města projednat na nejbližším
možném zasedání společně se zástupci UPOL možnost zpracování koncepce
rozvoje sportu na území města Jeseník.
Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Komise pro rozvoj města návrh přijala.
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města vyhradit nezbytnou částku na
zpracování koncepce rozvoje sportu pro rok 2016.
Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Komise pro rozvoj města návrh přijala.
3) Akční plán rozvoje města Jeseníku – náměty, diskuze.
Byly představeny a krátce diskutovány návrhy pana Bc. Jaromíra Knotka týkající se
převážně záměru obnovy sáňkařské dráhy a souvisejících návrhů a nápadů k oživení
prostoru Smetanových sadů a souvisejících ploch, včetně obnovy letního kina, lávky
do parku z ulice Dittersdorfova a dalších.
Za oblast životního prostředí informovala Ing. Kamlerová, že by si Akční plán zasloužil
konkrétnější návrhy, nicméně aktivity a projekty, které by se na tomto úseku mohly
realizovat ze strany města Jeseník, jsou podmíněné dostatečným personálním
zajištěním odboru životního prostředí, které se již delší dobu potýká s nedostatkem
pracovníků. Přitom právě zdravé a čisté životní prostředí je klíčové nejen pro rozvoj
lázeňství a cestovního ruchu, ale také pro občany.

Dalším podnětem byl také návrh doplnění Akčního plánu o téma podpory mladých
rodin, které v Akčním plánu nijak obsaženo není, přestože se odliv mladých lidí
z regionu často uvádí jako palčivý problém.
Mluvilo se mimo jiné o možnostech podpory výstavby rodinných domů formou
zvýhodněných cen městských pozemků pro výstavbu, jelikož současné nabídkové
ceny jsou pro mladé rodiny těžko dosažitelné a výstavba rodinných domů se realizuje
spíše v jiných obcích regionu.
4) Informace pana Věstinského
Pan Věstinský krátce představil Spolek Otevřená města a předal členům materiál,
který představuje jejich cíle. Otevřená města jsou spolek měst, která prosazují
otevřené fungování místních samospráv.
5) Jiné
Předseda vyjádřil poděkování dosavadní tajemnici Janě Kamlerové za příjemnou
a velmi plodnou spolupráci.
Na dobu nepřítomnosti předsedy se členové shodli pověřením pana Tomáše
Tejchmana zastoupením předsedy ve vedení komise pro rozvoj města.
Termín příštího jednání komise: nestanoven, pravděpodobně v polovině ledna 2016.
V Jeseníku dne 6. 11. 2015

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

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

