Zápis z 24. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 22.06.2022 konané na Radnici v Jeseníku

Přítomní:

Kamil Kavka (předseda komise)
Petr Kubíček (člen komise)
Josef Ťulpík (člen komise)
Tomáš Posker (člen komise)
Pavel Rušar (člen komise)
Tomáš Vlazlo (garant komise)

Hosté:

Markéta Bartáková (OSR)
Klára Schopfová (OSR)
Zdeňka Blišťanová (starostka)
Václav Urban (2. místostarosta)

Program jednání:
1. ÚVOD:
a) Zahájení
b) Hosté
2. AKTUALITY:
a) iHUB JE (K. Kavka)
b) MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ ‘MADE IN JESENÍK‘ (K.Kavka)
c) Evaluace AP (M.Bartáková)
d) Chodník ul. Puškinova (M.Bartáková)
e) Architektonicko-zahradní soutěž na Smetanovy sady (M.Bartáková)
2. AGENDA:
a) Schválení zápisu Komise 23/2022, přijaté usnesení na Radě města (T.Vlazlo)
b) Koncepce Rodinná politika (M.Bartáková)
c) Plán udržitelné městské mobility města Jeseník (M.Bartáková)
d) BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PRO JESENÍK (K.Kavka)
3. ÚKOLY
4. ZÁVĚR
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1. ÚVOD
a) Zahájení
Na úvod Kamil Kavka přivítal všechny členy komise.. Konstatoval, že komise je
usnášeníschopná, v počtu 5 členů.
Poté komise přistoupila ke schválení návrhu programu jednání.
Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města schvaluje program 24. jednání komise pro rozvoj města ze dne
22.06.2022.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Program komise byl schválen.
b) Hosté
Dle čl. 5 odst. 4 Jednacího řádu komisí Rady města Jeseník, musí komise vyslovit souhlas
s příp. účastí dalších osob na jednání s výjimkou členů zastupitelstva města.
Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města vyslovuje souhlas s účastí Markéty Bartákové a Kláry Schopfové na
24. jednání Komise pro rozvoj města dne 22.06.2022.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Komise odsouhlasila účast hostů.

2. AKTUALITY
a) iHUB JE (K. Kavka)
Pokračuje sledování dotačních příležitostí. Aktuálně dvě možnosti: OP TAK a
NPO-brownfieldy.
Pro OP TAK je potřeba partner z vědecko-výzkumné instituce. Proběhnout schůzky na
Univerzitě T. Bati Zlín a Univerzitě Palackého Olomouc.
b) MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ ‘MADE IN JESENÍK‘ (K.Kavka)
Designéři připravili návrh dalšího postupu, který K. Kavka opřipomínkuje, s designéry
doladí, a pak postoupí radě města. Je snaha 1. fázi projektu - ‘designovou studii’
schválit/neschválit radou města během léta.
c) Evaluace AP (M.Bartáková)
Aktuálně probíhá vyhodnocení Akčního plánu (AP) 2021-2022. Komisí pro rozvoj města již
prošlo vyhodnocení loňského AP. Odd. strategického rozvoje (OSR) chodí po všech
útvarech na MěÚ a s vedoucími jednotlivých oddělení/odborů vyhodnocujeme celkem 100
aktivit, které byly schváleny v AP pro tento rok. Vyhodnocování AP probíhá tak, že
vyfiltrujeme aktivity týkající se pouze daného oddělení, tento vyfiltrovaný dokument
vedoucím předem zašleme, aby se na jednání mohli připravit. Při jednání se vedoucích
ptáme, jak se jednotlivé aktivity za uplynulý rok plnily a zároveň zjišťujeme, co by bylo
vhodné zařadit do nového AP. Vyhodnocení by měl dále projít přes RM a ZM (8.9.2022). V
průběhu prázdnin komisařům OSR zašle vyhodnocení současného AP na vědomí a nový AP
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2022/2023 budou komisaři připomínkovat a schvalovat před ZM na posledním termínu
setkání současné KRM, které je naplánováno na 7.9.2022.
Toto zasedání KRM bude rovněž pojato jako rozloučení, s nadcházejícími volbami totiž
KRM ztrácí mandát, nová Rada města si nominuje nové komisaře.
d) Chodník ul. Puškinova (M.Bartáková)
Na posledním jednání KRM padl dotaz na využití pozemku v blízkosti žel. stanice (č.
pozemku 1854/2), konkrétně jestli město plánuje do budoucna s využitím tohoto
pozemku. OSR tento dotaz ověřovalo na OI. Pozemek je aktuálně ve vlastnictví SŽ, a
probíhá zde už 4 roky transformace pozemku ČD, jakmile budou mít ČD pozemek v
majetku, mohlo by se jednat o dalším využití. Z jednání, kterého se účastnil V. Urban s J.
Uherem za přítomnosti generálního ředitele SŽ a zástupce ČD vyplynul slovní příslib, že by
se město po transformaci pozemku mohlo o pozemek ucházet a následně ho využít. Na
tomto jednání byly vydefinovány vize využití pozemku a majetkoprávní záležitosti. Řešil se
také rozsah prací při budování chodníku a souvislost s železničním přejezdem a limitujícím
pásmem zabezpečovacího zařízením (výstražný systém). Aktuálně je na chodník
zpracovávána PD, následně budou dořešeny majetkoprávní záležitosti.

e) Architektonicko-zahradní soutěž na Smetanovy sady (M.Bartáková)
Je ustanovena PS pro Smetanovy sady, kterou tvoří zástupci vedení města, zainteresovaní
pracovníci Městského úřadu, městský architekt a externí odborníci. Cílem této skupiny je
společné řešení budoucích kroků směřujících k obnově parku. Na základě doporučení této
skupiny, komise pro rozvoj města a investičního výboru přistoupilo vedení města k
zahájení kroků k uspořádání architektonické soutěže, která má upgradovat Smetanovy
sady na park srovnatelný s nejlepšími realizacemi parků v ČR po stránce
zahradně-krajinářské i po stránce vybavení a atraktivity pro návštěvníky. Součástí bude i
návrh nové lávky zřizované pro nový přístup do Smetanových sadů. Architektonická soutěž
aktuálně probíhá. Aktuálně byla zahájena příprava podkladů a soutěžních podmínek. Tento
proces příprav potrvá asi 4 měsíce.
Zastřešení letní scény se aktuálně vyvíjí tak, že město nechalo zadat sondy z důvodu zjištění
stavu statiky, které jsou již udělány. Aktuálně firma Masparti vyhodnocuje výstupy, podle
kterých se bude odvíjet další postup.
Další aktuality:
f) Konference v rámci předsednictví Evropské unie (K. Kavka)
K. Kavka informuje, že 9.-11.11.2022 proběhne v Jeseníku konferenci v rámci českého
Předsednictví EU na téma ’Inovativní region - příležitosti a výzvy’.
g) Čerpání evropských dotací Jesenicka (K.Kavka)
Na Měú proběhlo setkání se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), kteří
představili výsledky čerpání Jesenicka evropských dotací v minulém období. Ve většině
parametrů Jesenicko čerpalo málo v oblasti podnikání.
Zástupci MMR od přítomných stakeholderů regionu dostali mnoho cenných podnětů, jak
dotační tituly (výzvy) připravovat, aby se čerpání Jesenicka v novém období zvýšilo.
h) Dotační titul NPO na Podporu kreativního učení (P. Rušar)
V NPO přes MK byl vypsán nový dotační titul na Podporu kreativního učení (Vlastivědné
muzeum do této výzvy bude podávat žádost o dotaci), konkrétně do Podpory kreativního
učení v kulturních institucích, dále je zde dotační titul na Podporu kulturního učení na
školách, Spolupráce kulturních institucí a škol a Vzdělávací aktivity pro pedagogy. Je zde
krátký termín pro podávání žádostí.
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i) Dotace na Multifunkční hřiště z NSA (Z. Blišťanová)
Další aktualitou je, že město Jeseník získalo dotaci na Multifunkční hřiště z NSA (14,5 mil.
Kč), projekt je již zrealizovaný, ale až v tuto chvíli proběhl přípis dotace.

3. AGENDA
a) Schválení zápisu Komise 23/2022, přijaté usnesení na Radě města (T. Vlazlo)
Rada města na svém zasedání 118. zasedání konaném dne 09.05.2022:
- usnesením č. 3290 vzala na vědomí Zápis komise pro rozvoj města č. 23. konané dne
13.04.2022.
Na RM se v této souvislosti pouze otevřela debata nad Galerií, kdy se dohodlo nastartování
procesu debaty na toto téma, vytvoří se platforma zainteresovaných aktérů. Musí se vyřešit
základní otázky o účelu této galerie.

b) Koncepce Rodinná politika (M.Bartáková)
Několik měsíců probíhá proces tvorby Koncepce Rodinné politiky, k tomuto se scházela i
PS. Byla zpracovaná analytická část, Návrhová část, Akční plán na období 2022-2024. Tuto
koncepci bude schvalovat RM i ZM. Akční plán nabízí spoustu zajímavých aktivit. Z
koncepce vzešel velký požadavek na vytvoření prostor pro Dětské skupiny, na tento
požadavek město zareagovalo a aktuálně se projektuje vybudování Dětské skupiny v bývalé
budově Městské policie. V září budeme vědět partnera projektu DDB. Na zářijovém
zastupitelstvu rovněž padne rozhodnutí, jak to bude dále s Areálem BPK.
Návrh komisaře J. Ťulpíka: zřídit přebalovací a dětský koutek v budově IPOS. Inspiroval se
touto myšlenkou na úřadě v jiném městě, mohlo by to být užitečné pro matky s dětmi, pro
město by to mohlo být atraktivní, že by to mohlo přilákat nové osoby. V centru města máme
přebalovací koutek v OC Slovan.
Dále se v rámci PS bavilo o tom, že se bude při revitalizacích dětských hřišť postupovat dle
Koncepce DH od paní Kunovské.
Pan Ťulpík zmiňoval aplikaci v telefonu, kde pomocí QR kódu se dostaneme do systému,
kde jsou obsaženy informace (mapy), kde občan nebo turista nalezne různé tipy na
užitečné informace, či možnosti, místa v daném městě.
Aktuálně je zpracovaná Koncepce dětských hřišť, zrovna příští týden se otevírá nové hřiště,
na které jsme dostali dotaci 400 tisíc. TSJ dále aktuálně opravuje dětské hřiště na Sídlišti
pod Chlumem na ul. Nerudova.
Připomínka komisaře K. Kavky - nebyl zde zmíněn klesající počet doktorů. Komunikuje se s
majitelem polikliniky. Aktuálně se hledá místo v Jeseníku pro paní logopedku z Hanušovic,
která by do Jeseníku dojížděla alespoň na nějaký čas, např. 2 dny v týdnu. Čili pokud město
nesežene lékaře na 5 dní v týdnu, je cesta alespoň taková, že by se zajistila lékařská pomoc
na menší počet dní v týdnu a tito lékaři by odjížděli z okolních měst. V Jeseníku je
dostatečný počet zubařů, pediatři jsou v důchodovém věku. Chybí nám praktičtí lékaři,
Olomoucký kraj vyhlásil výběrové řízení. Aktuálně je řešen problém, že lékaři pro příchod
do Jeseníku potřebují mít zajištěný dostatečný počet pacientů, což je obtížné zajistit. Možná
zkusit řešit přes HSOÚ (hospodářsky a sociálně ohrožená území).
Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města schválit předloženou Koncepci Rodinná
politika.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Komise návrh přijala.
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c) Plán udržitelné městské mobility města Jeseník (M.Bartáková)
V rámci projektu PUMM aktuálně dochází k vyplňování dotazníku. Oslovili jsme pro vyplnění
dotazníku střední školy, zaměstnance MěÚ, významnější zaměstnavatele v Jeseníku. Současný stav
vyplněných dotazníků je 250, vyplňování dotazníku bude probíhat do konce června, potřebujeme
získat vzorek 300 dotazníků.
Dalším krokem bude vyplňování Pocitových map, které jsou zveřejněny na webové stránce
Nasjesenik.cz níže pod zmíněným dotazníkem.
Do analytické části Plánu udržitelné městské mobility budou patřit i stanoviště dopravních
průzkumů, (bude se monitorovat automobilová doprava, cyklistická doprava i pěší doprava) tyto
průzkumy budou probíhat od 25. do 29. 7. 2022. Cílem dokumentu je odklonit se od automobilové
dopravy a soustředit se více na udržitelnou dopravu cyklistickou a pěší. Vnímáme, že je v této věci
důležité dobře komunikovat celou záležitost směrem k občanům. K projektu se schází jak Řídící
skupina, tak pracovní skupina pro komunikaci.
Stanoviště dopravních průzkumů - bude se sčítat 25 nebo 30 sčítacích míst. Zároveň se využijí
záběry z kamer MP. Díky tomuto průzkumu získáme komplexní přehled, kolik lidí se pohybuje
pěšky/autem. Součástí tohoto sčítání je i analýza parkování, jelikož některá sčítání budou probíhat
v noci.
Vize dokumentu je horizont do roku 2050. Sběr dat pro vyhotovení dokumentu bude probíhat
tento rok a i ten následující rok 2023.

d) Bakalářské a diplomové práce pro Jeseník (K.Kavka)
K.Kavka otevřel diskusi o tom, jestli by město Jeseník nemělo nějak koncepčně uchopit spolupráci s
vysokými školami, aby se témata regionu mohla stát tématy bakalářských a diplomových prací,
ročníkových prací, seminárních prací apod. Podobně, jako to už proběhlo 3x se studenty
architektury (viz zpracování Smetanových sadů, Lázeňského vršku a Frývaldov 2025).
Členové komise připojili i své osobní zkušenosti, např. K.Kavka aktuálně pomáhá s diplomovou
prací zdejší studentce na Univerzitě T.Bati; T.Posker potvrzuje, že se svými technologickými
firmami VŠ studentům nabízel témata z praxe, která jsou studentům vždy bližší; P.Rušar informuje,
že Vlastivědné muzeum Jesenicka se tím také zabývá - vidí v tom zajímavý prostor; J.Ťulpík sdělil,
že také Bludov má zkušenost se zapojením studentů - nabízí zástupcům města Jeseník setkání.
Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města se systematicky zabývat využíváním
potenciálu vysokých škol, jako je například zadávání témat bakalářských a diplomových
prací, seminárních prací apod.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Komise návrh přijala.

4. ÚKOLY
a) Nové úkoly
Nebyly stanoveny.
5. ZÁVĚR
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Příští jednání komise:
Příští termín St 7.9. 15.00 hod,
Budoucí termíny - nestanoveny

Zapsala: Ing. Martina Pavlátková (OSR)
Ověřil: Kamil Kavka-předseda komise pro rozvoj
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