Zápis z 18. jednání Komise pro rozvoj města
ze dne 08.09.2021 konané na Radnici v Jeseníku

Přítomní:

Kamil Kavka (předseda komise)
Petr Kubíček (člen komise)
Josef Ťulpík (člen komise)
Tomáš Posker (člen komise) - příchod 15:05
Pavel Rušar (člen komise)
Tomáš Vlazlo (garant komise) - OMLUVEN

Hosté:

Markéta Bartáková (OSR CR)
Tomáš Pejpek (architekt)
Petra Kovaříková
Tomáš Pospíšil
Klára Schopfová

Program:
1. ÚVOD:
a) Zahájení
b) Hosté
2. AKTUALITY:
a) Představení zamýšlené rekonstrukce Vodní tvrze (P. Rušar)
b) Představení dvou akcí: Křest katalogu DESIGN kreativJE a positivJE FESTIVAL
- panel smart region (K. Kavka)
c) Městská cyklistika v Jeseníku (K. Kavka)
d) Městský mobiliář v režii regionálních designérů (K. Kavka)
3.

AGENDA:
a) Schválení zápisu Komise 17/2021, přijatá usnesení na Radě města (T. Vlazlo)
b) Střednědobá evaluace Strategického plánu rozvoje města Jeseník (2019-2021)
(M. Bartáková)
c) Aktualizace Akčního plánu rozvoje města na období 10/2021-10/2022 (M.
Bartáková)
d) Studie Zastřešení letní scény ve Smetanových sadech v Jeseníku (T. Pejpek)

4. ÚKOLY:
a) Preferované oblasti členů Komise
- K. Kavka – SMART Jeseník
- J. Ťulpík
- T. Posker – digitalizace
- P. Rušar – Vodní tvrz, Zámecké náměstí
- P. Kubíček – SMART Jeseník
b) Nové úkoly
5. ZÁVĚR
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1. ÚVOD
Na úvod Kamil Kavka přivítal všechny členy komise, hosty a přítomného pana architekta.
Konstatoval, že komise je usnášeníschopná, v počtu členů 4 (T. Posker přišel později).
Poté komise přistoupila ke schválení návrhu programu jednání.
Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města schvaluje program 18. jednání komise pro rozvoj města ze dne
8.9.2021.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Program komise byl schválen.
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 Tomáše Pejpka, Markéty Bartákové,
Tomáše Pospíšila, Markéty Kovaříkové a Kláry Schopfové na 18. jednání Komise pro rozvoj
města dne 8.9.2021.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Komise odsouhlasila účast hostů.
2. AKTUALITY
a) Představení zamýšlené rekonstrukce Vodní tvrze (P. Rušar)
P. Rušar odprezentoval studii rekonstrukce Vodní tvrze, Zámeckého náměstí a příkopu.
Rekonstrukce budovy je plánovaná do roku 2030 ( na základě alokace financí z Olomoucké kraje)
avšak prezentující počítá s rekonstrukcí na rok 2025. Studie je dokončená, připravuje se projektová
dokumentace. Při plánování rekonstrukce se podařilo obhájit zachování původního vzhledu
objektu, včetně přístupového mostu a bezbariérové možnosti dostat se do budovy a sklepení (kde
se nachází expozice čarodějnických procesů na Jesenicku). Byl zmíněn nedávno zrekonstruovaný
rytířský sál, který se nachází v přízemí vedle nádvoří, důležitým bodem i ve vztahu k veřejnosti
budoucí rekonstrukce je kavárna (částečně jako malá historická knihovna), která se bude nacházet
v přízemí objektu. Dalším plánem je možnost zastřešení nádvoří, čímž by se rozšířila využitelnost
prostoru i v případných deštivých podmínkách. V jedné z horních místností bude zřízená expozice
fauny a flory. Další změnou bude rekonstrukce půdy, která by mohla být zpřístupněna veřejnosti.
Byl zmíněn nápad opětovného zavodnění příkopu kolem Vodní tvrze. J. Ťulpík navrhl umístit do
vodního příkopu jako atrakci medvědy.
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Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města doporučuje radě města Jeseník zahájit koordinační jednání s
Olomouckým krajem ohledně rekonstrukce Vodní tvrze, budoucnosti vodního příkopu a
revitalizace Zámeckého náměstí.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Komise návrh přijala.
b) Představení dvou akcí: Křest katalogu DESIGN kreativJE a positivJE FESTIVAL - panel
smart region (K. Kavka)
Předseda pozval členy komise na křest katalogu, který se uskuteční v rámci festivalu Jesnění. Na
akci se bude podílet olomoucká Univerzita Palackého. Katalog představuje nejkreativnější lidi z
Jesenicka. Hlavním smyslem akce je představit kreativce veřejnosti a zároveň je propojit
dohromady s tím, že budoucí vizí je vytvářet nová pracovní místa pro tuto kreativní sféru, aby se
zpomalil odliv talentovaných lidí do větších měst. Ve večerních hodinách proběhne vernisáž prací
studentů architektury VUT v Brně. T. Pejpek se připojil k pozvání na vernisáž a doplnil informace o
tom, kde se vernisáž uskuteční.
Více zde: https://www.positivje.cz/kreativje/
Dále předseda mluvil o každoročním positivJE FESTIVALU, který obsahuje 3 diskusní panely, první
z nich se bude týkat regionálního rozvoje, pozvání přijali 4 odborníci, aby zde diskutovali se starosty
a regionálními politiky rozvoj Jesenicka. Druhý se týká inovací v podnikání, třetí panel vzdělávání,
vždy s akcentem na Jesenicko.
Více zde: https://www.positivje.cz/positivje-festival-2021/
c) Městská cyklistika v Jeseníku (K. Kavka)
Záležitost projednána K. Kavkou s aktéry: ODSH, dopravní policie/komise, OI, V. Urban... Město
pracuje na PUMM (zadávací dokumentace na zpracovatele zadána). V horizontu 2 let by mohl tento
dokument vzniknout, řeší také městskou cyklistiku. Nicméně je potřeba průběžně řešit městskou
cyklistiku již teď. Na další komisi budou předsedou komise předloženy konkrétní detaily a podněty
k řešení cyklodopravy ve městě.
Dle vyjádření architekta myšlenka je správná, ale nemá smysl duplikovat kroky, které budou
zpracovány v rámci PUMM. Měla by být snaha o co nejrychlejší zpracování dokumentu.
K. Kavka: cílem jsou “rychloopatření” navržená dopravním odborníkem, jež budou respektovat
rodící se PUMM. Aktivita podpořena vedením města.
d) Městský mobiliář v režii regionálních designerů (K. Kavka)
Podnět K. Kavky k řešení městského mobiliáře s místními designéry. Snaha o vlastní design města
prvků mobiliáře. V ideové fázi, do příští komise bude od K. Kavky více informací.
Reakce městského architekta je, že se jedná o nezpochybnitelné výhody tohoto řešení. Nicméně je
potřeba dobře zorganizovat managerskou část přípravy městského mobiliáře.
P. Bartáková doplnila, že tlaky na dokončení Manuálu městského mobiliáře jsou veliké. Existují 3
varianty mobiliáře, již projednáno na KRM, schváleny varianty. Finální dokument půjde na RM.
Architekt: Iniciativa K. Kavky se netýká aktuálního Manuálu, ten je třeba dotáhnout a začít jej
používat a výhledově cca za 2 roky je možné řešit nahrazení mobiliáře umístěním konkrétních
prvků ve vlastním designu města městského mobiliáře tak, jak navrhuje K. Kavka. Jedná se o
dlouhodobý výhled.
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3. AGENDA
a) Schválení zápisu Komise 17/2021, přijatá usnesení na Radě města (T. Vlazlo)
Rada města na svém zasedání 92. zasedání konaném dne 2.8.2021:
- usnesením č. 2660 vzala na vědomí Zápis komise pro rozvoj města č. 17. konané dne 30.6.2021
b) Střednědobá evaluace Strategického plánu rozvoje města Jeseník (2019-2021) (M.
Bartáková)
Bod popsán M. Bartákovou. Střednědobá evaluace naplánována na polovinu období platnosti dokumentu
(Strategický plán je zpracován na období 2019-24). Po jednání s příslušnými odbory/odděleními MěÚ
zpracován dokument evaluace včetně Tabulkového přehledu naplňování jednotlivých aktivit. Na RM již
schválen, 16. 9. 2021 bude schválen na ZM. V tuto chvíli předkládáno KRM pouze na vědomí.
Dle vyjádření členů komise se jedná o strategický dokument, do kterého nelze příliš členy KRM
zasahovat, spíše bude prioritní řešit následné aktivity do nového SP/AP. Předseda KRM se vyjádřil, že by
bylo vhodné si stanovit úkoly a průběžně přispívat do nového SP (na rok 2024).
Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města bere na vědomí dokument Střednědobá evaluace strategického
plánu (2019-2021) včetně přílohy Tabulkový přehled plnění aktivit Strategického plánu
města Jeseník.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Komise návrh přijala.
c) Aktualizace Akčního plánu rozvoje města na období 10/2021-10/2022 (M. Bartáková)
Aktualizace vyplynula z evaluace SP, řízených rozhovorů, jednání s příslušnými aktéry. Veškeré
priority jsou zahrnuty do tabulky 100 aktivit na období 10/21-10/22. Jedná se o konkrétní aktivity
navazující na strategické cíle ve SP. KRM bude mít možnost se ještě vyjádřit na zasedání dne 13. 10.
2021. Na RM bude projednáno 25. 10. 2021, na ZM 4. 11. 2021.
Dle vyjádření komisařů se jedná o návrh, p. Ťulpík navrhuje aby KRM byla po konání ZM seznámena
s výsledným schváleným materiálem a průběžně seznamována s naplňováním tohoto dokumentu
v rámci obecného přehledu.
Na příštím zasedání KRM bude dokument AP schválen.
Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města bere na vědomí průběh přípravy aktualizace současného Akčního
plánu rozvoje města.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Komise návrh přijala.
d) Studie Zastřešení letní scény ve Smetanových sadech v Jeseníku (T. Pejpek)
Architekt T. Pejpek představil studii zastřešení letní scény, která vznikla na objednávku města, na
základě vyvinutého tlaku od veřejnosti, p. Pospíšila a spolků, které tento prostor ve Smetanových
sadech využívají. Byly představeny 2 varianty zastřešení letní scény. V rámci studie nebylo možné
modelovat akustiku, ale počítá se, že bude akustika objektu řešena v následujících projekčních
stupních. P. Rušar doplnil, že se pokusí zjistit a následně dohledat snímky v kronice, jak letní scéna
v minulosti vypadala. Tyto fotografie by následně mohly sloužit pro inspiraci v rozhodování, kterou
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variantu zastřešení zvolit. Následně se diskuze vedla na téma, zda zvolit klasickou variantu
zastřešení, či zvolit odvážnější (dražší) návrh. Všichni členové KRM se shodli na preferenci dražší designové, která je zároveň odvážnějším návrhem varianty a mohla by se stát jakýmsi vizuálním
symbolem města. Dle vyjádření přítomného architekta T. Pospíšila by výběr měl rozhodnout
architekt. T. Pospíšil upřednostňuje variantu č. 1, p. Kovaříková variantu č. 2. KRM souhlasí pouze
s poradním hlasem, rozhodnutí je na RM.
Řešení zastřešení bude také řešeno na pracovní skupině pro Smetanovy sady v rámci komplexního
řešení SS.
Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města bere na vědomí informaci o studii zastřešení letní scény ve
Smetanových sadech zpracované studiem Masparti s.r.o. a přiklání se k variantě č. 2.
Hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se: 1
Komise návrh přijala.
4. ÚKOLY
a) Preferované oblasti členů Komise
- K.KAVKA – SMART Jeseník
- J.ŤULPÍK - podpora podnikání
- T.POSKER – digitalizace
- P.RUŠAR – Vodní tvrz, Zámecké náměstí
- P.KUBÍČEK – SMART Jeseník
b) Nové úkoly
Nebyly stanoveny.

5. ZÁVĚR
Příští jednání komise:
Příští termín Čt 14.10.2021 15.00 hod
Budoucí termíny Út 16.11., St 15.12., 15-17 hod.

Zapsala: Ing. Jana Dekanová (OSR CR)
Ověřil: Kamil Kavka-předseda komise pro rozvoj
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