
Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj města 
ze dne 11. 12. 2018 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

Přítomní:  Rodan Hojgr (předseda komise) 
Petr Muzikant (člen komise) 
Kamil Kavka (člen komise) 
David Migal (člen komise) 
Tomáš Vlazlo (garant komise) 
Jan Mrosek (tajemník komise) 

Hosté: Zdeňka Blišťanová (starostka) 
Václav Urban (2. místostarosta) 
Sára Al-Wahaishi (městská architektka) 
Jiří Uher (vedoucí oddělení investic) 
Monika Nepejchalová (vedoucí oddělení majetku) 

Program: 

1. Úvod, představení 
2. Plán činnosti 2019 
3. Projekt zázemí dopravního hřiště pro děti a obnova přístupového chodníku 

1) Úvod, představení 

Předseda komise R. Hojgr přivítal členy komise a hosty. Seznámil je s principy fungování 
komisí, účelem jejich vzniku, návaznosti na další orgány města. Členové komise a hosté se 
představili.  
R. Hojgr seznámil členy komise s obecným smyslem komise pro rozvoj města, kterým je 
především tvorba návrhů koncepcí rozvoje města včetně investičních a neinvestičních aktivit v 
souladu se strategickým plánem rozvoje města a programovým prohlášením rady města. 
 
2) Plán činnosti 2019 

R. Hojgr představil návrh plánu činností na rok 2019: 

● Strategické dokumenty – revize dokumentů v návaznosti na programové prohlášení 
rady, diskuze nad vizí města (např. lázeňské město pramenů) 

● Inventarizace projektů – vytvoření komplexního seznamu všech projektů, které se 
realizují, připravují a plánují  

● Hodnocení projektů – zhodnocení připravovaných projektů, určení prioritních projektů, 
atd. 

● Drobné projekty - ve spolupráci s městskou architektkou vyhledat a navrhnout k realizaci 
drobnější projekty (např. opravy komunikací apod.), které by se daly uskutečnit do 
konce roku 2019 a které by vedly ke zlepšením veřejného prostoru města (doplnit do 
seznamu viz bod 1 úkolů) 

Přítomní členové komise k plánu činností neměli připomínky, D. Migal jen připomněl, aby se 
nezapomnělo na oblast cestovního ruchu, která je pro něj stěžejní. R. Hojgr doplnil, že 
cestovní ruch bude důležitým tématem při rozvoji města. 

  



3) Projekt zázemí dopravního hřiště pro děti a obnova přístupového chodníku  

S. Al-Wahaishi představila projekt „DDH Jeseník – zázemí pro děti a rozhodčí a obnova 
přístupového chodníku k DDH“. Jedná se o doplnění stávající podoby dopravního hřiště o 
zastřešený prvek (chybí přístřešek vhodný pro odpočinek v parných letních dnech) a úpravu 
vstupu na dopravní hřiště. Druhou částí je pak rekonstrukce příjezdové komunikace, která je 
nyní ve špatném stavu (zároveň slouží také pro zásobování). Architektka poskytla podklady 
k nahlédnutí členům komise, na radě města již podklady byly prezentovány. Komise shledala 
projekt jako potřebný k dotažení celkového fungování dopravního hřiště. 

 V lednu 2019 je možné na tento projekt podat dotační žádost na Olomoucký kraj, tento 
dotační titul by měl být vypsán také v roce 2020 a 2021. Členové komise a hosté diskutovali, 
zda podat dotační žádost již v lednu 2019 pod časovým tlakem (projekt předložit o dva dny 
později na zastupitelstvo města) a poté případně pokud by se při dalším rozpracování zjistilo, 
že město projekt v dané podobě nepodpoří, tak případně od dotační žádosti odstoupit. Druhá 
varianta je jej podat až v roce 2020 a projekt více rozpracovat, zkonzultovat s dalšími aktéry, 
atd.    

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města realizovat projekt „DDH Jeseník – zázemí 
pro děti a rozhodčí a obnova přístupového chodníku k DDH“. 

PRO: 4  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města podat projektovou žádost na projekt „DDH 
Jeseník – zázemí pro děti a rozhodčí a obnova přístupového chodníku k DDH“ v lednu 2019. 

PRO: 2  PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení nebylo přijato. 

Úkoly: 

1) J. Uher ve spolupráci M. Nepejchalovou vytvoří v tabulkovém dokumentu Google seznam, 
který bude vycházet ze seznamu uveřejněného na stránkách města Jeseník a který bude 
obsahovat probíhající, připravované a plánované projekty za oddělení investic a oddělení 
majetku, a ve spolupráci s městskou architektkou příp. vedením města bude tento seznam 
doplněn také o ty projekty soukromých investorů na území města, o kterých město ví - tento 
seznam nasdílí pro členy Komise pro rozvoj na společném Google disku. Termín do 10.1.2019 
(seznam nemusí být zprvu úplný, bude postupně doplňován). 
 
  



Termíny příštích jednání:  

Pracovní schůzka nad strategickými dokumenty:  
7.1. 2019, 15:00 hod, zasedací místnost na radnici 
Prodiskutování a upřesnění strategických dokumentů města s projektovým manažerem firmy 
AQE Pavlem Fraňkem, který tyto dokumenty připravoval 

 
Příští jednání komise: 
17.1. 2019, 16:00 hod, zasedací místnost na radnici 

Navrhovaný program: 
1) Rozvoj Jeseníku z hlediska klimatických změn - prezentace pan Juraj Grňo 

(10 min. + diskuze) 
2) Projednání a schválení strategických dokumentů města (s projektovým 

manažerem firmy AQE Pavlem Fraňkem, který tyto dokumenty připravoval) 
3) Projednání seznamu projektů (viz úkoly z 1. zasedání) 
4) Projednání drobných projektů viz plán činnosti 2019 
5) Lokalita Raisova - infrastruktura pro výstavbu rodinných domů 
6) Komise pro rozvoj a majetková problematika města (prodeje a pronájmy) 

 

 

 

   …………………………..………..……………… …………………………..………..……………… 

  Zapisovatel  Ověřovatel 
  Jan Mrosek Rodan Hojgr  
  tajemník Komise předseda Komise 

 


