
Zápis z 25. jednání Komise pro rozvoj města 
ze dne 05.09.2018  

konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

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

Hosté: Zdeňka Blišťanová, Jana Konvičková, Matěj Podhola, Martina Seidlerová 

Program: 

1. Akční plán zlepšování kvality ovzduší v Jeseníku  
2. Program Správcové drobných památek Jesenicka 
3. Hodnocení práce komise a doporučení 
4. Sport 

 

1) Akční plán zlepšování kvality ovzduší v Jeseníku 

Odbor životního prostředí předkládá zastupitelstvu města tento akční plán, komisi jej 
představil M. Podhola. Jedná se o 31 aktivit, ke kterým se město Jeseník zaváže. Komise vnímá 
kvalitu ovzduší jako prioritní oblast pro rozvoj města, proto souhlasí s plánováním aktivit, 
které budou kvalitu ovzduší zlepšovat. 

2) Program Správcové drobných památek Jesenicka 

Komise podpořila znovunastartování programu Správcové drobných památek Jesenicka. 
Město Jeseník musí být v této iniciativě lídrem a spolupracovat při této aktivitě s Hnutí 
Brontosaurus Jeseníky, původním autorem programu, a s dalšími aktéry jako jsou Lesy ČR, 
Priessnitzovy léčebné lázně, ALSOL, atd.  

3) Hodnocení práce komise a doporučení 

Jednotliví členové komise se vyjádřili ke čtyřletému období, po které komise fungovala. Práci 
komise vnímají jako užitečnou, ovšem nevnímají ji jako adekvátně úspěšnou v prosazení svých 
návrhů, především v oblasti sportu se členové komise velmi angažovali, byla sice zadána 
koncepce sportu, která ale nenavázala na práci komise a je spíše jen formálním dokumentem. 
Jen k dílčím úspěchům došlo také v oblasti transparentnosti města.  

Do budoucna by měla být z pohledu současné komise v novém volebním období dále řešena 
oblast transparentnosti města, podpora neziskových organizací, rozvoj sportu či dlouhodobá 
údržba drobných památek a pramenů. Většina členů komise doporučila zachování komise pro 
rozvoj města i v dalším volebním období a vznik samostatné komise, která by se zabývala 
kulturou a cestovním ruchem.  

Komise také navrhuje, aby předsedy komisí byli členové rady města. Komise je poradním 
orgánem RM, a proto by při prezentaci výsledků komise na RM měl být přítomen předseda 
komise, stejně jako je tomu u výborů při ZM. Tajemník komise je oprávněn pouze přetlumočit 
jednání komise, ale již nemůže jménem komise odpovídat na doplňující otázky, rozvíjet dané 
téma, atd. 

4) Sport 



Komise prošla a připomínkovala koncepci sportu, své připomínky zaslala zpracovateli p. 
Fraňkovi. Jako nejdůležitější připomínku, která v koncepci chyběla, považuje vybudování 
atletického stadionu v areálu na ul. Dukelská. 

Komise doporučuje do dokumentu „Plán rozvoje sportu“, do čl. 6 doplnit bod „atletický 
stadion - výstavba (obnova) na původním místě ve sportovním areálu na Dukelské ulici. 
Záměr je nutno koordinovat s úpravou fotbalových hřišť a souvisejícího zázemí (stavební 
úpravy tribuny a objektu starých šaten).“ 

PRO: 4  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Termín posledního jednání komise: říjen 2018 

 

V Jeseníku dne 18.09. 2018 

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


