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1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
I. bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 17.9.2015.
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Zahájení jednání - přivítání členů, prezence, organizační záležitosti, seznámení komise
s programem jednání, úvodní slovo předsedkyně komise.
2. Seznámení s návrhem rozpočtu a investičních výdajů na rok 2016. Předsedkyně komise S.
Doušová rozeslala členům komise návrh rozpočtu spolu s předpokládanými investičními
aktivitami (návrh rozpočtu neobsahuje jednotlivé výdajové položky) na rok 2016 (3. verze ze
dne 21.10.2015). Přítomní členové komise vyjádřili politování, že Rada města neposlala
z vlastní iniciativy tento dokument, resp. část týkající se investičních návrhů, komisi
k projednání, přestože komisi tato zodpovědnost přísluší. Členové komise se shodli na
zjevných nedostatcích, které část, týkající se plánovaných investičních aktivit, vykazuje:
 několik projektů je ve výčtu uvedeno 2x, jen mají jiný název a ve většině případů i
jinou cenu! (např. Úprava chodníků a nasv. přechodů v Masarykově ul. 1,183,000Kč x
Masarykova ul. + přechody 1,200,000Kč aj.);
 chybí podrobnější specifikace projektů (např. Cyklostezka – odkud? kam? aj.);
 zcela chybí vymezení priorit;
 není zřejmé, z čeho se bude většina vyjmenovaných investičních aktivit hradit =
nesoulad s návrhem rozpočtu
 některé návrhy finančních částek jsou nerealistické (např. nové sportoviště u Čížkovy
skály - 5,900,000Kč?).
Členové komise se shodli, že stávající znění daného dokumentu je naprosto nevyhovující. Bez
doplňujících informací, které komise očekávala od členů Rady města, se nemůže komise
vyjádřit ani k prioritám jednotlivých investičních akcí uvedených v návrhu rozpočtu na r. 2016.
3. Vyloučení členů komise. Na základě dlouhodobé absence členové komise navrhují vyloučit
následující členy komise – Ing. Jiřího Beránka a Davida Hlavinku. A dále Miloše Ing. Krejníka a
Ing. Jaroslava Suka, kteří se od zahájení jejího působení v lednu 2015 jednání komise ani
jednou nezúčastnili.
4. Různé. Členové komise se usnesli, že by rádi ve své činnosti pokračovali a očekávají, že
Rada města bude komisi využívat pro účely, kvůli nimž byla Radou města zřízena. Mgr. J.
Kozák upozornil již po několikáté na urgentní potřebu kanalizace a plynové přípojky
v Neškaredicích. V návrhu investičních výdajů se rovněž objevují projekty, jako je CNG stanice
a zastávky MHD. Členové komise očekávají, že již byla/je zpracována projektová
dokumentace, resp. studie proveditelnosti, k tématu MHD a očekávají, že s ní budou

seznámeni.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise nedoporučuje předložit návrh investičních aktivit ve stávající verzi. Doporučuje ho
přepracovat a dát ho do souvislostí s programovým prohlášením Rady města a Strategickým
plánem rozvoje města, čímž by se ve výsledku mimo jiné vyprofilovaly priority, které ve
stávajícím návrhu zcela chybí.
Komise doporučuje Radě města zbavit členství na základě dlouhodobé absence následující
členy komise – Ing. Jiřího Beránka a Davida Hlavinku a dále Miloše Ing. Krejníka a Ing.
Jaroslava Suka.
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