Číslo materiálu : 5/01
Komise:

Komise pro rozvoj města a investice

Datum :
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Neomluveni:

Mgr.Silvia Doušová, p.Radim Fedorovič, Ing.Jiří Beránek, Ing.Tomáš Pilc,
RNDr.Ivo Šanc,CSc., Ing.Miroslav Železný, p.Josef Pelikán, Ing.Stanislav Hapal,
p.David Hlavinka, Mgr.Jindřich Kozák
----

Člen RM:

p.Radim Fedorovič, Ing.Tomáš Pilc,

Příští jednání:

19. března 2015 v 17.00hod. – zasedací míst. MěÚ-Václavské nám. 182, I.patro

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
I. bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 15.1.2015
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Zahájení jednání, přivítání členů, prezence, organizační záležitosti (předání jmenovacích
listin), úvodní seznámení s úlohou a účelem komise rady (poradní orgán rady, dobrovolná
bezplatná funkce členů komise...), frekvence jednání komise 1x za dva měsíce.
2. Volba předsedy komise. Ve veřejné volbě byla zvolena ze dvou navržených kandidátů (Ing.
Beránek, Mgr.Doušová) Mgr. Silvia Doušová předsedkyní komise pro rozvoj města a
investice.
3. Stanovení okruhů řešení v komisi. Po diskusi zúčastněných byly doplněny okruhy k řešení
v této komisi navržené vedením Města takto:
- územní a investiční plánování města (aktivní poradenství a spoluúčast na vytváření
koncepcí rozvoje města);
- poradenství k investičním záměrům na území města (na žádost vedení města, rady
města);
- řešení bytové problematiky (sledování možných dotačních titulů na rekonstrukce
stávajících bytů-zvláště v majetku města, individuální výstavba-sledování dotací na
infrastrukturu v územích pro bydlení, startovací byty, sociální byty);
- monitoring nemovitostí ve vlastnictví města a návrhy na možné využití bytových i
nebytových prostor;
- sledovat a podporovat užší vazby města na kutnohorský region (ORP KH) – např.
cyklostezky, cyklotrasy, turistické a naučné trasy, cestovní ruch.
4. Diskuse.
- Mgr. Doušová seznámila přítomné se stavem cyklostezek a cyklotras v ORP KH
(inovovaného cykloturistického průvodce přinese na příští jednání). Problematika cyklotras a
cyklostezek je zpracována v rámci „ Strategie území správního obvodu ORP Kutná Hora
v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a rekreace a cestovního ruchu“
(zpracována na období 2014 až 2023) jako jeden z výstupů projektu meziobecní spolupráce
Svazu měst a obcí ČR.
- Mgr. Doušová vyzvala přítomné ke zvážení, zda by komise neměla iniciovat inovaci
strategického plánu města a souvisejících integrovaných plánů rozvoje.
- Mgr. Kozák komisi vyzval k aktivní účasti na udržení atraktivity středu města, oživením
jádra např. zajištěním městské dopravy. Dále pak poukázal na potřebu větší intenzity využití
Jezuitské koleje a přilehlého parku městem;
- RNDr. Šanc podpořil návrh na veřejnou dopravu jádrem města a dále konstatoval, že
využití Jezuitské koleje a přilehlého parku je plně v kompetenci Krajského úřadu
Středočeského kraje, stejně jako případná spolupráce s Městem.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Z prvního jednání Komise pro rozvoj města a investice nevzešly žádné návrhy ani připomínky
k projednání v Radě města.
Komise očekává seznam (pokud existuje) připravovaných, rozpracovaných a již schválených
investičních akcí Města.

4) Reakce rady města :

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

