
Zápis ze 6. jednání Komise pro rozvoj města 
ze dne 26.06.2019 konané na radnici v Jeseníku 

Přítomní:  Rodan Hojgr (předseda komise) 
Kamil Kavka (člen komise) 
David Migal (člen komise) 
Petr Muzikant (člen komise) 
Martin Šejda (člen komise) 
Jan Mrosek (tajemník komise) 

Hosté: Zdeňka Blišťanová (starostka města) 
Václav Urban (místostarosta města) 
Monika Nepejchalová (vedoucí oddělení majetku) 
Sara Al-Wahaishi (městská architektka) 
Radomír Mika (veřejnost) 
 
 

Program: 

1) Urbanistický koncept města (R. Hojgr, K. Kavka, R. Mika, S. Al-Wahaishi) 
2) Komise pro rozvoj města - dosavadní zkušenosti, další činnost a zpětná vazba od rady 

města (R. Hojgr, členové komise, T. Vlazlo, V. Urban) 
3) Odbor/Oddělení rozvoje MěÚ Jeseník - postup zřizování tohoto oddělení/odboru a 

způsob spolupráce s komisí pro rozvoj města (R. Hojgr, T. Vlazlo, V. Urban) 
4) Zajištění doplnění a provázání Seznamu projektů/záměrů města na Akční plán 2019-

2022 (tajemník a vedoucí odborů města) 
5) Úpravy webu města www.jesenik.org - úprava a sloučení složek “Projekty města” a 

“Strategické dokumenty” do složky “Rozvoj města” (J. Mrosek) 
6) Smart City 
7) Různé 

 

1) Urbanistický koncept města (R. Hojgr, K. Kavka, R. Mika, S. Al-Wahaishi) 

Vytvoření urbanistické koncepce města strategicky řešící rozvoj města z pohledu budoucího 
rozvoje (mapa pozemků, regulační plán, ”Města pro lidi/Města pro auta”, "brownfields"). 
Vedení města na tomto pracuje spolu s architektkou města.  

Usnesení komise:  
Komise doporučuje, aby součástí návrhů na prodej nemovitostí města bylo vždy vyjádření 
městské architektky, a doporučuje vytvoření urbanistické koncepce města. 
HLASOVÁNÍ KOMISE: PRO: 5         PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 
Komise schválila usnesení.  

 

2) Komise pro rozvoj města - dosavadní zkušenosti, další činnost a zpětná vazba od 
rady města (R. Hojgr, členové komise, T. Vlazlo, V. Urban) 
 
Komise navrhuje sloučení s investičním výborem v podobě zachování komise (kooptace členů 
výboru) - důvodem je, že ve všech okolních městech (Šumperk, Bruntál, Zábřeh n. Mor a 
referenční Litomyšl) existuje pouze komise pro rozvoj města (rozvoj, plánování a investice), a 
že je vhodné ovlivňovat už názory RM, která částečně rozhoduje sama nebo vytváří návrhy 
pro usnesení zastupitelstva (výbor radí až zastupitelstvu a ne radě města). 
Komise navrhuje na začátku každého jednání představit zpětnou vazbu z jednání rady města 
k usnesením z komise (garant komise). T. Vlazlo představil zpětnou vazbu k jednání č. 5. 
 
Usnesení komise:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uRWZZmgkgwptOyEHRvLTHwDtvzVMPvcW1pzcjtk-MfA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Tmk1kGpfr1Z2gncfveuzdEOjm4JsiIHVbLBh7_v4Hb8
https://drive.google.com/open?id=1Tmk1kGpfr1Z2gncfveuzdEOjm4JsiIHVbLBh7_v4Hb8
http://www.jesenik.org/


Komise doporučuje sloučení komise pro rozvoj města a investičního výboru v podobě 
zachování komise pro rozvoj města. 
HLASOVÁNÍ KOMISE: PRO: 5         PROTI:       ZDRŽEL SE:  
Komise schválila usnesení. 
 
3) Oddělení rozvoje 
Z RM byl tlumočen názor, že zaměstnanec, který tuto problematiku bude řešit, nebude 
součástí žádného oddělení a že bude spolupracovat s městskou architektkou a že o 
personálním obsazení by mělo být rozhodnuto tak, aby bylo reálné fungování zajištěno ve 
druhé polovině roku 2019. Podle názoru RM by měl mít v kompetenci kromě rozvoje města a 
čerpání dotací i oblast sportu. 
 

4) Zajištění doplnění a provázání Seznamu projektů/záměrů města na Akční plán 2019-
2022 

Zajišťovat bude pracovník rozvoje města. 

5) Úpravy webu města www.jesenik.org - úprava a sloučení složek “Projekty města” a 
“Strategické dokumenty” do složky “Rozvoj města” (J. Mrosek) 
Projekty města přesunuty do složky Strategické dokumenty. Komplexně úpravu webu dořeší 
pracovník rozvoje města. 
 
6) Smart City (T. Vlazlo) 
Aktuálně se řeší sdílení dat v rámci Olomouckého kraje v rámci problematiky Smart City. 
 
7) Různé  
Radomír Mika projevil zájem stát se členem Komise pro rozvoj města. 
 
 
 
Příští jednání komise: 
26.9. 2019, 16:00 hod, zasedací místnost na radnici 
Další plánované termíny jednání komise (čtvrtek, 16 hod.): 7.11.2019 a 19.12.2019 
 
 
Zapsal: Jan Mrosek 
Ověřil: Rodan Hojgr 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uRWZZmgkgwptOyEHRvLTHwDtvzVMPvcW1pzcjtk-MfA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Tmk1kGpfr1Z2gncfveuzdEOjm4JsiIHVbLBh7_v4Hb8
https://drive.google.com/open?id=1Tmk1kGpfr1Z2gncfveuzdEOjm4JsiIHVbLBh7_v4Hb8

