
Zápis ze 7. jednání Komise pro rozvoj města

ze dne 9. 9. 2015,

konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku

Přítomní: Tomáš Hradil – předseda, Ing. Jana Kamlerová – tajemnice, 
Tomáš Tejchman, Petr Muzikant

Omluveni: Zdeněk Šak, DiS., Mgr. Lubomír Věstinský 

Hosté: Mgr. Linda Kovářová, Mgr. Jan Mrosek

Program:

1. Nové informace z jednotlivých pracovních skupin.

2. Žádost o pronájem pozemku a návrh projektu odpočívadla pana Lukáše Abta.

3. Představení Akčního plánu rozvoje města Jeseníku pro roky 2016-2018.

4. Tajemník komise

1) Nové informace z jednotlivých pracovních skupin

Sport

V oblasti plánovaného zpracování koncepce sportu pro město Jeseník sdělili členové, 
že je v průběhu následujících týdnů naplánována schůzka s Mgr. Janem 
Pavelkou, Ph.D., z Fakulty tělesné kultury UPOL, s kterým bude prozatím neformálně 
probrána stránka nacenění a obsahu koncepce, poté bude věc konzultována 
s vedoucím katedry doc. Hamříkem a následně bude dle předpokládané ceny osloven 
jeden či více zpracovatelů. 

Jesenické trhy

Mgr. Linda Kovářová popsala vývoj ohledně Jesenických trhů, kdy pro zájem prodejců 
bylo již v této sezóně dohodnuto, že budou Jesenické trhy prozatím probíhat na 
náhradním místě v areálu Asturu, kde již trhy proběhly do doby 7. jednání komise 3x. 
Vedení města nabídlo provozovatelům Jesenických trhů smlouvu, kde budou 
upraveny možné problémové body a bude vypuštěna část záměru provozovatele, 
týkající se blešího trhu. Trhy na náměstí by měly být provozovány o sobotách 
od 3. 10. do 31. 10. 2015.

Předseda Komise pro rozvoj města projedná se starostou možnosti poskytnutí finanční 
podpory pro provoz Jesenických trhů v roce 2015 částkou 3000 Kč. 

2) Žádost o pronájem pozemku a návrh projektu odpočívadla pana Lukáše Abta.

Oddělení majetku města zaslalo Komisi pro rozvoj města k projednání návrh pana 
Lukáše Abta k vytvoření odpočívadla „Buď trpělivý“, pro tento účel žádá město 
o pronájem pozemku, kde by chtěl záměr realizovat. Komise provedení záměru vítá
a přijala tento návrh usnesení:



Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města podpořit realizaci záměru 
odpočívadla pana Lukáše Abta „Buď trpělivý“ a pronajmout mu pro tento účel 
městský pozemek parc. č. 1860/1 v k. ú. Jeseník po vyřešení majetko-právní 
(vlastnictví a správcovství díla po realizaci) a stavebně-technické stránky 
(otázka potřeby stavebního povolení apod.) na příslušných odborech 
MěÚ Jeseník.

Hlasování:              Pro: 3    Proti: 0   Zdržel se: 0

Komise pro rozvoj města návrh přijala.

3) Představení Akčního plánu města Jeseníku pro roky 2016-2018

Pan Jan Mrosek, pracovník pro regionální rozvoj města Jeseník, představil Komisi pro 
rozvoj města Akční plán města Jeseníku 2016-2018, komise poté k tomuto dokumentu 
vedla krátkou diskuzi. Konkrétní připomínky a návrhy zpracují členové komise do 
příštího jednání komise. Dále komise doporučuje tento druh dokumentu dát k dispozici 
k veřejnému projednání, a to jak na veřejném projednání s občany, tak prostřednictvím 
internetu, aby se mohli vyjádřit také občané, kteří se na veřejná projednání nemohou 
dostavit (forma např. ankety aj. dle domluvy s oddělením informatiky). 

Návrh usnesení:

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města projednat Akční plán města 
Jeseníku 2016-2018 s veřejností.

Hlasování:              Pro: 3    Proti: 0   Zdržel se: 0

Komise pro rozvoj města návrh přijala.

4) Tajemník komise

Členové komise byli informováni o tom, že tajemnice Ing. Kamlerová z pracovních 
důvodů ukončí své působení v této funkci a zároveň komise doporučuje pana 
Mgr. Jana Mroska ke jmenování pro tuto pozici.

Termín příštího řádného jednání komise: středa 21. října 2015 v 15:30.

V Jeseníku dne 16. 9. 2015

         -------------------------------------       ---------------------------------
      Zapsala: Ing. Jana Kamlerová          Ověřil: Tomáš Hradil

     tajemnice komise předseda komise




