
Zápis z 21. jednání Komise pro rozvoj města 
ze dne 13. 12. 2017 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

Přítomní:  Tomáš Hradil, Petr Muzikant, Tomáš Tejchman, Lubomír Věstinský, Jan Mrosek 

Hosté: Matěj Podhola, Jiří Juráš, Kamil Kavka, Martin Foltýn, Petr Fárek 

Program: 

1. Sport 
2. Transparentnost 
3. Spolková činnost 

1) Sport 

Členové podkomise pro sport podali informaci, že byl vybrán zhotovitel koncepce sportu, stále 
se čeká na schválení od ministerstva. Olomoucký kraj má zpracovanou koncepci rozvoje sportu 
do roku 2018, členové komise prověří, zda se připravuje nová koncepce na další období. 
Současná koncepce i případná nová koncepce budou jedním z podkladů pro tvorbu koncepce 
města.  

2) Transparentnost 

L. Věstinský představil další možnosti produktu Citivizor – kromě zjednodušení přístupu a lepší 
orientace v datech pro občany, nabízí také zobrazování připravovaných a realizovaných 
projektů přímo v mapě města, zpracovávané územní studie, atd. CityVizor vyvinuli 
zaměstnanci Ministerstva financí ČR ve spolupráci se spolkem Otevřená města. 

L. Věstinský navrhl pokračovat dále v nastaveném trendu zvyšování transparentnosti 
hospodaření města. V případě zveřejňování smluv a objednávek tedy zachovat hranici 10.000,-
Kč, případně ji do budoucna ještě snížit. Aby zvyšování transparentnosti nebylo na úkor 
zvyšování administrativní zátěže, navrhují členové komise optimalizaci celého procesu - zajistit 
maximální elektronizaci v jednotném systému pro zjednodušení administrativy a sjednocení 
všech úkonů při zpracovávaní objednávek, faktur a smluv na městském úřadě a ve všech 
příspěvkových organizacích města Jeseníku. 

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města nezvyšovat současnou hranici pro 
zveřejňování objednávek a smluv nad 10 tisíc Kč. 

PRO: 4  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

3) Spolková činnost 

Byla diskutována podpora spolkové činnosti v rámci města. V rámci nového Centra společných 
aktivit by mohla vzniknout místnost pro neziskové organizace, případně tzn. inkubátor, který 
by sloužil neziskovým organizacím k jejich činnost, vzájemnému setkávání, předávání 
zkušeností, atd. Do budoucna také komise navrhuje stanovit půjčování vybavení neziskovým 
organizacím zdarma, příp. za symbolickou částku.   

 

Termín příštího jednání komise: únor 2018 



 
 

V Jeseníku dne 22.12. 2017 

  ____________________       ____________________ 
 Zapisovatel Ověřovatel 
 Jan Mrosek Tomáš Hradil  
 Tajemník Komise Předseda Komise 

 


