Číslo materiálu: 5/02
Komise:

Komise pro rozvoj města a investice
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7. 12. 2016

Přítomni:

Mgr. Silvia Doušová, Ing. Miroslav Železný, Mgr. Jindřich Kozák, Ing.Tomáš
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Hosté:
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Příští jednání:

2. 2. 2017 v 17.00hod. – zasedací míst. MěÚ-Václavské nám. 182, I.patro

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
bere na vědomí
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 7. 12.2016
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Komise se sešla téměř v plném počtu, pouze p. Fedorovič se omluvil.
1. Zahájení jednání - přivítání členů, prezence, organizační záležitosti, seznámení komise s
programem jednání, úvodní slovo předsedkyně komise.
2. Projednávané body :
Předsedkyně komise Mgr. Silvia Doušová informovala přítomné členy o:
- úkolu z Rady města pro IT komisi ze dne 2.12.2016 ohledně vypracování podkladů
k výběrovému řízení ke koncepci SMART CITIES. IT komise požádala radu o prodloužení
termínu – o dalším průběhu přípravy podkladů bude předsedkyně informovat na příštím
jednání.
- dalším bodem byla informace předsedkyně o závěrech z „Memoranda porozumění mezi
vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky vytvořit podmínky pro vznikl
investičního záměru“, dále pak o závěrech „Studie proveditelnosti průmyslové zóny v Kutné
Hoře (PZ Karlov)“ vypracované Ing. Semerákem a Ing. Neprašem a dále pak s otevřenými
dopisy pana Karla Koubského ml., zastupitele města Kutná Hora. Předložením závěrů z výše
uvedených materiálů vyplynulo, že celková finanční bilance pro město Kutná Hora je
nerentabilní a všichni přítomní členové komise se shodli, že odkupy pozemků, jako například
od Družstva Land, by bylo nejlepší ponechat na případném investorovi v průmyslové zóně.
- dále pak předsedkyně komise informovala přítomné o situaci v zákazu parkování zájezdových
autobusů v Zámecké ulici v Sedlci, kde zodpovědným za vytvoření a vydání vyhlášky Města o
zákazu parkování autobusů byl určen zastupitel a místostarosta v jedné osobě pan Ing.
Viktora.
- debata o možném parkování zájezdových autobusů v Sedlci opět probrala možnosti
parkování se závěrem možného parkování na komunikaci u restaurace U Lva, event. na
pozemku proti Albertu.
- Mgr. Kozák vyzval ke společné strategii v rámci cestovního ruchu v Kutné Hoře, je třeba se
sejít v širším kruhu – Sedlecká farnost, pivovar Sedlec, provozování agroturistiky, pobytová
turistika, Philip Morris - v každé oblasti je provozováno jinak, navrhuje sejít se s komisí
cestovního ruchu a kulturní. Předsedkyně je členkou této komise a v této komisi se tato
problematika již řeší.
- řešení úkolu z Rady města uloženého usnesením č. 921/16 ze dne 16.11.2016 o návrhu
možného využití objektu čp. 56 na náměstí Národního odboje. K tomuto úkolu se rozvinula
diskuse a vzhledem k termínu plnění tohoto úkolu do 30.3.2017 se komise touto
problematikou bude zabývat ještě na příštím jednání komise.
- člen komise, RNDr. Ivo Šanc, CSc., podal návrh, aby se výše uvedeným úkolem Rady
ohledně domu čp. 56 na náměstí Národního odboje zabývala i „Komise pro sociální záležitosti“
a projednala na svém zasedání možnosti využití této nemovitosti ve vlastnictví města.
- všichni přítomní byli informováni o pracovním návrhu nového územního plánu a s dalšími
postupy projednávání a schvalování tohoto plánu a následném vydání. V podmínkách dotace je
vydání do konce roku 2019.

3. Závěr:
- předsedkyně komise, Mgr. Silvia Doušová bude, ve věci možného využití objektu čp. 56 na
náměstí Národního odboje (viz. usnesení č. 921/16 ze dne 16.11.2016) kontaktovat
předsedkyni komise pro sociální záležitosti, paní Válkovou (viz návrh RNDr. Ivo Šance) .
- předsedkyně komise, Mgr. Silvia Doušová bude kontaktovat odbor správy majetku pro
získání dalších potřebných informací a podkladů k návrhu možného využití nemovitosti čp. 56.
– další jednání komise bylo stanoveno na 2.2.2017 (bude ještě upřesněno).
Závěrem proběhlo vzájemné přání krásných adventních dnů.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Doporučujeme nerealizovat odkupy pozemků od vlastníků (Družstvo Land ...) a tyto odkupy
ponechat na případném investorovi v průmyslové zóně Karlov Sever (u ČOV).

4) Reakce rady města:

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

