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Ing.Miroslav

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
I. bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 14.5.2015
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Zahájení jednání - přivítání členů, prezence, organizační záležitosti, seznámení komise
s programem jednání, úvodní slovo předsedkyně komise. Informace o účasti – 41.6%.
2. Strategický plán města Kutná Hora:
Seznámení s postupem prací na novelizaci strategického plánu. Byl vytvořen seznam
projektů s uvedením projektové připravenosti a odhadem ceny. Po případném doplnění a
stanovení důležitosti projektů bude strategický plán novelizován doplněním těchto
požadovaných projektů a bude předložen radě a následně zastupitelstvu města. Předsedkyní
komise bylo konstatováno, že chybí projekty z oblasti podpory podnikání a zaměstnanosti,
zvláště pak pro začínající podnikatele a investory z celého území ORP i města. Návrh projektu
v této oblasti předsedkyně doplní, včetně návrhu projektů směřující k větší spolupráci s
místní hospodářskou komorou, možnosti „Paktu zaměstnanosti“ a vytvoření infoservisu pro
podnikatele a investory.
3. Návrhy možných dotačních titulů:
V rámci úkolu, který byl zadán panem starostou – „navrhnout konkrétní věc či věci, které by
bylo možné udělat ve městě v rámci dotačních titulů.“ Proběhla krátká diskuse a členové
komise odsouhlasili jako prioritní projekt za komisi pro rozvoj města a investice „Projektově
dokončit a připravit komplexní řešení pro sportovně-rekreační areál Klimeška.“
4. Problematika autobusového nádraží a městské hromadné dopravy:
Změny v hromadné dopravě města se dají očekávat do jednoho až do jednoho a půl roku,
neboť jednání jsou zdlouhavá a také se čeká na případnou dotaci. Autobusové nádraží by
mohlo být přestěhováno k městskému vlakovému nádraží, kde by vznikl dopravní terminál se
zázemím. Nová městská knihovna na stávajícím autobusovém nádraží realizována nebude.
5. Kanalizace Neškaredice:
Pro další rozvoj části Města - Neškaredice je podstatné vybudování splaškové kanalizace.
Bylo konstatováno, že VHS Vrchlice Maleč se touto problematikou zabývá, řeší se variantně
napojení na ČOV v Křeseticích či ČOV Kutná Hora. Probíhá etapa projektování.
6. Různé – diskuse:
Opětovně se diskutovalo o možném budoucím využití stávajícího autobusového nádraží, území
je lukrativní pro různé záměry vzhledem k poloze ve městě. Proběhla diskuse ohledně
stěhování Technických služeb do nových prostor – veliký pozemek využijí TS celý??
Diskutovány byly i záměry vyplývající ze Zásad rozvoje Kraje – kutnohorský železniční oblouk,
revitalizace železničních stanic a elektrifikace místní trati do KH – město, ...).
Komise se dohodla, že další návrhy k úkolu pana starosty bude ještě možné zaslat do pondělí
18.5.2015 na adresu administrátora.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise očekává seznam (pokud existuje) připravovaných, rozpracovaných a již schválených
investičních akcí Města a informace k eventuální aktualizaci Strategického plánu. (viz bod
zápisu).
Návrhy akci ve městě v rámci možných dotačních titulů:
- Projektově dokončit a připravit komplexní řešení pro sportovně-rekreační areál
Klimeška.
- Projektově připravit řešení infrastruktury v lokalitách pro výstavbu rodinných domů Havírna a
Hořanská, na které je zpracována územní studie.
- Realizace infrastruktury v lokalitách pro výstavbu rodinných domů - Havírna a Hořanská.
- Zřízení kontaktního místa pro investory a infoservisu pro podnikatele.
- Vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj lidských zdrojů (zástupci škol, zaměstnavatelů, ÚP,
MěÚ, prac.agentur, event. dalších subjektů jako OHK apod.).
- Zpracování analýzy podnikatelského potenciálu Kutné Hory.
- Vybudování městského informačního centra s prodejnou regionálních produktů v domě vedle
parku U tří pávů na Palackého náměstí.
- Vytipování, event. rekonstrukce prostor pro zřízení zařízení pro děti mladší 3 let a nabídnout
je k podnikatelskému záměru.

4) Reakce rady města :

Zapsal :
Ing.Vlastimil Kapička
Elektronicky ověřil : Mgr. Silvia Doušová

