Zápis z 9. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 5.12.2019 konané na radnici v Jeseníku

Přítomní:

Rodan Hojgr (předseda komise)
Kamil Kavka (člen komise) - příchod: 16:09
David Migal (člen komise)
Martin Šejda (člen komise)
Petr Kubíček (tajemník komise)
Tomáš Vlazlo (garant komise) (odchod 16:53)

Hosté:

p. Mičánek, Juraj Grňo, M. Seidlerová

Pracovnící MÚ:
Program:
1) Výsadba veřejného sadu (M. Seidlerová)
2) Rozpočet města (K. Buchta)
3) Postup plánování a realizace projektů v rámci rozvoje města a v ní funkce komise pro
rozvoj města (R. Hojgr)
4) Představení SMART Česko ve vazbě na připravovaný implementační dokument města
(P. Kubíček)
1) Výsadba veřejného sadu (M. Seidlerová)
Důvodová zpráva:
Juraj Grňo ze spolku Silezika spolu s Jakubem Ivanem (komunita Zelenina a semena z
Rychlebských hor) předložili městu nabídku vysadit veřejný jabloňový sad. Spolek Silezika
vlastní cca 300 jabloní, které nabízí městu.
Přínosy výsadby:
- Služba občanům
- Zkvalitnění prostředí
- Rozvoj regionu
- Podnět pro příchod nových obyvatel (Do budoucna i možnost pracovních míst)
- Ekoturistika
- Komunitní zapojení
- Vzdělávání praxí - propojit se základními a středními školami
Potřebné kroky k vysazení:
·
Vyvolat veřejnou debatu (zatím na ranním klubu, FB (osobní), Jes. týd. neměl zájem)

·
Zjistit veřejný zájem a podporu nápadu, zapojit komunity, školy, organizace, firmy

·
Vyhledat vhodnou lokalitu/lokality

·
Vytvořit formulář pro sdílení nápadů veřejnosti

·
Vytvořit podmínky výsadby a následné péče

·
Sepsat partnerskou smlouvu – město, TSJ, spolky a aktivní občané

·
Upravit mandátní smlouvu pro TSJ

Důvodová zpráva vyplývá z diskuze zástupců vedení města, TSJ, spolků a aktivních občanů
na setkání Ranní klub Jeseník pořádaného dne 6.11.2019, které se věnovalo tématice
výsadby veřejného sadu v Jeseníku. Ve výtahu textu (v podkladech k radě) je zřejmý pohled
jednotlivých účastníků (Putko, Malinke, Loužilová, Havlíček, Grňo, Vlazlo, Blišťanová aj.).

Komentáře předkladatelky M. Seidlerové: Město si potřebuje definovat hodnoty, na kterých
stojí, lokální zdroje, lokální produkty, atd. Dále je potřeba o hodnotách mluvit s veřejností – o
věcech, které je potřeba zlepšit. U sadu by mělo být vybudováno i nějaké zázemí – místo pro
posezení, opékání – přístřešek, lavičky.
Grňo - předkladatel: Mám k dispozici 200-400 sazenic stromů, kvalitní odrůdy z Mendelovy
univerzity v Lednici, Jadernička moravská je na tom naroubovaná. Nabídka pro Jeseník, chce
Jeseník tyto stromy vysadit? Poskytnu sazeničky, ale město musí garantovat spolupráci na
údržbě, zajišťovat stříhání. Spolek Silezika sad může zaštítit - sám péči o stromy
zabezpečovat nechce. Případnou výsadbu sadu vidím reálnou na jaro nebo podzim 2020.
Nemusí se sázet všechny sazenice naráz.
Důležitá je údržba dřevin - kdo se o sad bude starat? Sad bude majetek města - apeluji na to
vyvolat veřejnou debatu, kdo se o sad bude starat. Nejlépe spolupráce město + TSJ +
Silezika + Sudetikus + nadšenci, kteří pomohou sázet a budou o stromy pečovat a udržovat
sad. Představuji si sepsání partnerské smlouvy.R. Putko: Doporučuji konzultaci s
odborníkem na ovocné stromy. Doporučuji šlechtěné odrůdy. Sad vnímám jako doplnění
městské zeleně – jako plochu na ovoce pro občany. Užití bych nechal na spotřebitelích. Město
nebude pronajímat ani prodávat pozemky sadu; sad nebude produkční prvek, ale městská
zeleň, není priorita mít sad na plození velkého množství ovoce. Přikláním se k několika
menším plochám. Navrhuji vyvolat veřejnou debatu, a také přizvat k vyhledávání lokality
pana Kohuta jako odborníka na ovocné stromy. Navrhuji sázet nad azylovým domem, jsou
tam bývalé zahrádky. Je potřeba vyřešit otázku další údržby – vyčíslit náklady, předložit Radě
města, aby údržbu dala do mandátní smlouvy pro TSJ. Bude potřeba úvazek na práci hlídače.
Je potřeba sekat trávu, dávat mulč, hrabat listí, stříhat stromy.
J. Grňo: Sad chápu jako servis města občanům. Dále má rekreační krajinotvornou funkci.
Je potřeba si nejdříve říci, jestli sad chceme, kde má být, jestli jeden velký nebo více
malých, jak velký má být, kolik stromů a za jakých podmínek. Ideální by byla expozice
svahu, který bude osazen, na západ. Dále je potřeba připravit půdu, aby stromy měly dostatek
živin. Je potřeba udělat zázemí pro samosběr. Z úrody je možné dělat mošt, který město může
podávat ve školách atd.
V diskuzi při komisi:
J. Grňo - po 25 letech možnost využitelnosti plodů jabloňového sadu. Možno využít v rámci
komunitních akcích, školních aktivit aj.. Jedná se o krajinotvorný prvek v přírodě, vhodné pro
komunitní aktivity. Intenzivně doporučuji vytvořit smluvní vztah stran Silezika (my), město a
Technické služby Jeseník. Nelze to realizovat jen dobrovolnicky, následná údržba (bez drnů
3-5 let, 2x do roka, 2 lidé v sezóně, 7 roků je nutné intenzivně stříhat, možnost zapojit
veřejnost do procesu roubování).
Souhrn:
Ekonomika projektu p. Grňo daruje městu do 300 ks stromů, zabezpečení výsadby ve
spolupráci TSJE, (i údržbě - min. 7 let).
Město by mohlo vybrat vhodné pozemky, kam by se sad dal umístit - to je už řešeno na
základě spolupráce J. Grňo se starostkou města a R. Putkem z TSJE.
Práce a materiál pro výsadbu by mohly být řešeny částečně z dotace.
Návrh:
Inciátoři (J. Grňo a M. Seidlerová) by měli Vytvořit jednoduchý projekt tohoto záměru, kde
bude zřejmá ekonomika projektu, včetně zdrojů financí v oblasti investiční i provozní.
Případně uspořádat veřejnou anketu (samostatně nebo ve spolupráci s městem) o ochotě
občanů zapojit se do vybudování a péče o komunitní sad.
Doporučujeme řešit na oddělení strategického rozvoje.

Usnesení komise:
Komise pro rozvoj doporučuje iniciátorovi J. Grňovi (ze spolku Silezika) aby vytvořil
stručný projekt s jasně vyčíslenými výdaji (investiční i provozní) na plánovaný veřejný
sad v Jeseníku.
HLASOVÁNÍ KOMISE:

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Komise schválila usnesení.

2) Rozpočet města (K. Buchta)
Důvodová zpráva:
Vývoj a prostor pro investice, plánování výdajů v návaznosti na Akční plán rozvoje města
nebo na “seznam plánovaných investic dle priorit”.
Rozpočet je vyvěšen, výhled je taktéž (schválený 2020-2022) vyvěšen. Návaznost celého
rozpočtu na akční plán nemá. Výkon veřejné správy - fixní položky, včetně vlivů legislativních
úprav. Příjmy daňové (sdílené daně - souvisí od ekonomiky státu, příjmy ze správních
poplatků), nedaňové příjmy 32 mil. Kč(využívání městského majetku), transfery (dotace, výkon
SP, příspěvkové organizace, dotace na konkrétní projekty) (např. rok 2020 - 261 mil. Kč,
daňové příjmy 182 mil. Kč) (46 mil. transfery).
Financování ztráty/zisku (nevyčerpané prostředky a přijaté úvěry) - (10,5 rok 2020).
Výdajová stránka - běžné 259 mil. Kč (2020) - o 10 mil. Kč větší (přebytek z letošního roku) a
kapitálové 12,6 mil. Kč (45 mil. se překlopí z rozpočtu 2019 do roku 2020) (celkem tedy 271,6
mil. Kč).
Dále byly prezentovány vazby a systém tvorby rozpočtu ve vazbě na přechod roku a investiční
projekty.
Usnesení komise:
Komise pro rozvoj města nepřijala k tomuto bodu usnesení.

3) Postup plánování a realizace projektů v rámci rozvoje města a v ní funkce pro rozvoj
města
Postup plánování a realizace projektů v rámci rozvoje města (Strategický a Akční plán rozvoje
města, Programové prohlášení rady města, “zásobník projektů”, “seznam plánovaných investic
včetně jejich ohodnocení podle priorit”, začlenění jednotlivých investičních záměrů dle priorit –
plánování výdajů v návaznosti na Akční plán rozvoje města

Důvodová zpráva:
Po komplexní diskuzi v rámci předchozích bodů jsme dospěli k závěru, že po vzniku oddělení
rozvoje města a dalších souvislostí, se KpRV bude zabývat pouze akčním plánem, návrhy na
jeho změny a plánováním rozvoje města na delší časové období.

Usnesení komise:
Komise pro rozvoj města se bude zabývat pouze akčním plánem a návrhy na změny
akčního plánu a strategickým plánováním rozvoje na delší časové období.
HLASOVÁNÍ KOMISE:

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Komise schválila usnesení.

4) Představení SMART Česko ve vazbě na připravovaný implementační dokument města
(P. Kubíček)
Vedoucí oddělení strategického rozvoje města představil členům komise problematiku SMART
Česko a plán na zapojení města Jeseník do této aktivity.
V diskuzi na toto téma bude komise pro rozvoj města dále pokračovat na svých budoucích
jednáních.
Usnesení komise:
Komise pro rozvoj města nepřijala k tomuto bodu usnesení.

Příští jednání komise:
16.1. 2019, 16:00-19:00 hod., zasedací místnost na radnici
Další plánované termíny jednání komise (čtvrtek, 16:00-19:00 hod.): 20.2.2020?
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