Zápis z 15. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 8. 11. 2016 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku
Přítomní:

Petr Muzikant, Lubomír Věstinský, Martin Škoda, Tomáš Hradil, Jan Mrosek

Nepřítomní: Tomáš Tejchman
Hosté:

Jana Kamlerová, Lenka Sedláčková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Sport
Školství, životní prostředí
IT, transparentnost
Místní trhy
Kultura

1) Sportu
P. Muzikant shrnul dosavadní vývoj práce na koncepci sportu. Dle informací z vedení města
bude koncepce realizována v rámci dotačního titulu z evropských fondů. Na příštím jednání
komise by ráda pozvala místostarostku města, aby přiblížila náplň koncepce tak, jak byla
odsouhlasena v rámci úspěšné žádosti na dotaci.
Dále se komise zabývala žádostí sáňkařského klubu na provedení studie k výstavbě sáňkařské
dráhy. Komise doporučuje nejdříve vypracovat komplexní koncepci sportu a až poté začít
plánovat konkrétní investice.
Komise nedoporučuje Radě města vypracování studie Sáňkařské dráhy, pokud nebude
k dispozici dokument koncepce sportu.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Školství, životní prostředí
J. Kamlerová je v kontaktu s realizátory projektu Skutečně zdravá škola, řeší, jaké jsou
možnosti zapojení Jeseníku a Jesenicka do tohoto projektu. Jedná se především o zkvalitnění
stravování dětí ve školách, které mají o programy zájem (www.skutecnezdravaskola.cz).
Součástí aktivit projektu je také spolupráce s místními farmami a zemědělci.
Dále na Jesenicku komise postrádá ve větší míře ekologickou výchovu a to především
vzhledem k potenciálu, jaký Jesenicko má v této oblasti. Proto se komise rozhodla založit
pracovní skupinu, která se oblastí životního prostředí a ekologickou výchovou bude více
zabývat a bude zvát na jednání komise kompetentní hosty.
Komise zřizuje pracovní skupinu Životní prostředí.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) IT, transparentnost
Rada města pověřila na svém zasedání dne 10.6.2016 Oddělení investic průběžným
zveřejňováním zásobníku investičních akcí města na webu města. Zatím zásobník na webu
města nebyl zveřejněn. Komise žádá Radu města o nápravu této situace.
4) Místní trhy
L. Sedláčková představila, jak probíhaly místní trhy v roce 2016. Od jara do podzimu probíhaly
každé dva týdny klasické místní trhy a proběhly také čtyři speciální trhové slavnosti
s doprovodným programem. Mezi stánkaři byli místní i přespolní trhovci, převládali ti místní.
Nyní pracují s M. Seidlerovou na vizi na příští rok. Do budoucna dle L. Sedláčkové by rádi ve
spolupráci s městem řešili další stánky, spíše ale mobilní tak, aby mohly být využívány na trzích
či jiných akcích a po akci by mohly být sklizeny tak, aby nezavazely při běžném chodu náměstí.
5) Kultura
Komise probírala umístnění sochy J. Nepomuckého na náměstí, které doporučuje realizovat. Je
především potřeba vyřešit majetkovou stránku této věci.
Komise doporučuje Radě města urychlené majetkové vypořádání sochy Jana Nepomuckého.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Komise dále řešila kulturu ve městě. Po minulém vstřícném setkání s ředitelem MKZ by chtěla
pokračovat v komunikaci a detailněji probrat výhled kultury na několik dalších let. Za tímto
účelem zřizuje komise pracovní skupinu tak, aby se mohla lépe tímto tématem zabývat.
Komise zřizuje pracovní skupinu Kultura.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Komise se také zabývala možnou restaurací Pomníku přátelství, která by potřebovala odborný
zásah, ale k tomu není souhlasu potomků autora.
Komise doporučuje Radě města informovat veřejnost o důvodu nečinnosti Města Jeseníku
ve věci restaurování Pomníku přátelství a doporučuje umístit před pomník informační tabuli
s informací o pomníku a vyvolat nové jednání s pozůstalými po autorovi, v případě
neuspokojivé komunikace umístit pomník jinam.
PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Termín příštího jednání komise: prosinec 2016.
V Jeseníku dne 11.11. 2016
____________________

____________________

Zapisovatel
Jan Mrosek
Tajemník Komise

Ověřovatel
Tomáš Hradil
Předseda Komise

