
Zápis z 18. jednání Komise pro rozvoj města 

ze dne 28. 6. 2017 konané v zasedací místnosti na radnici v Jeseníku 

Přítomní:  Tomáš Hradil, Petr Muzikant, Tomáš Tejchman, Lubomír Věstinský, Martin 
Škoda, Jan Mrosek 

Hosté: Martina Seidlerová 

Program: 

1. Sport 
2. Transparentnost 
3. Kultura 
4. Další 

1) Sport 

Členové podkomise pro sport nyní čekají na výběr zhotovitele koncepce. Jakmile bude vybrán, 
jsou připraveni se zapojit do procesu tvorby koncepce. Město nyní čeká na připomínky od 
ministerstva, poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.  

2) Transparentnost 

L. Věstinský informoval, že na webu města přibyla sekce Projekty města 
(www.jesenik.org/projekty), ve které jsou přehledně pro občany zpracovány významné 
projekty města a také jejich finanční stránka v materiálu Investiční záměry města Jeseník 2014 
– 2017. 

3) Kultura 

V rámci kultury členové diskutovali nad dalším osudem letního divadla ve Smetanových 
sadech, které je léta v zanedbaném stavu, přitom má velmi zajímavý potenciál pro kulturu ve 
městě. Dle komise je důležité se strategicky rozhodnout, jakým směrem s tím objektem do 
budoucna naložit – rekonstrukce, demolice, atd. Současný stav je neudržitelný, hyzdí park, 
schází se zde bezdomovci a svým chováním obtěžují návštěvníky parku a turisty, čímž se 
znehodnocuje velký potenciál parku jako odpočinkového místa jak pro místní, tak pro turisty. 
Dle informací M. Seidlerové bude objekt řešen v rámci studie Smetanových sadů. Komise bude 
tedy čekat na výstupy studie, v případě veřejných jednání by se do ní také zapojila. 

4) Další  

M. Seidlerová představila své současné aktivity (trhy, slavnost, ranní kluby, atd.), komise ji 
v těchto aktivitách podporuje. M. Seidlerová by se dále také chtěla pracovat na větším 
zapojení veřejnosti a neziskových organizací do chodu města. 

Komise také diskutovala současnou podobu dotací, které poskytuje město Jeseník. Zde jí chybí 
možnost podporovat aktivitu spolků v oblasti komunitních aktivit, které jsou důležité v rámci 
rozvoje vazeb mezi obyvateli města, aktivizace společnosti, rozvoje veřejného života, či 
v oblasti dlouhodobé údržby pramenů a drobných památek, které potřebují kromě 



jednorázové opravy také dlouhodobou péči a údržbu. Tyto aktivity mají vliv jak na dobrý stav 
památek, které jsou zajímavé pro turisty, ale také na vztah místních občanů k těmto 
památkám a obecně k této krajině.   

 

Termín příštího jednání komise: září 2017 

 

 
V Jeseníku dne 29.6. 2017 

 

  ____________________       ____________________ 
 Zapisovatel Ověřovatel 
 Jan Mrosek Tomáš Hradil  
 Tajemník Komise Předseda Komise 

 


