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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 2. 2.2017
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře :
Komise se sešla téměř v plném počtu, pouze RNDr. Ivo Šanc, CSc. 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:
- jednání komise cestovního ruchu, kde je členem. Připravuje se nový plán rozvoje města,
který je obdobou strategického plánu města se zaměřením na projekty spojené s cestovním
ruchem, zvláště pak na vícedenní pobytovou turistiku. Ze shrnutí prezentace spol. INCA bude
nový plán „Nová koncepce cestovního ruchu“ uplatňovat heslo „Kutná hora uprostřed
republiky“. O dalších novinkách z této oblasti bude komise průběžně informována.
- dalším bodem byla informace předsedkyně o účasti na společné schůzce k dopravní situaci
v Sedlci u Kostnice (parkování zájezdových autobusů, ulice Zámecká), která se sešla 9.1. 2017
v Dačického domě a zúčastnili se jí – zástupci komise cestovního ruchu, zástupci komise pro
rozvoj města, pan Vepřek (MěÚ KH), místostarosta Ing. Viktora, zástupci osadního výboru
Sedlec a zástupci farnosti Sedlec.
Pro osadní výbor Sedlec je současný zákaz vjezdu
uspokojivým řešením, nicméně se všichni přítomní shodli na potřebě řešit celou situaci
komplexněji a započít kroky s vybudováním parkoviště na směněných pozemcích (naproti
hypermarketu Albert). Ze schůzky byl pořízen zvukový záznam.
- předsedkyně komise informovala přítomné o situaci ve stanovení priorit investičních akcí
města (zásobník nepokrytých investic mimo schválený rozpočet města), kde chodník na Kaňk
a do Poličan se jeví jako prvotní, spolu s rekonstrukcí bytů ve vlastnictví města.
Neopomenutelné jsou však i projekty Smart Cities a koncepce cestovního ruchu. Základní
priority v oblastech „komunikace“, „projektová dokumentace“ a „ostatní“ stanoví odbor
investic. Bude vypracována souhrnná tabulka investic s výčtem mandatorních výdajů, aby byl
komplexní přehled o celkových nákladech. Na tabulce se však stále ještě na odboru investic
pracuje. Tuto nově vzniklou tabulku předsedkyně předloží naší komisi na příštím jednání,
event. zašle emailem před jednáním komise.
- novou koncepci systému městské autobusové hromadné dopravy (MAD) vypracoval a komisi
rozvoje presentoval p. Radim Fedorovič. Úpravy stávajících linek, zavedení linek nových a
zpřístupnění centra města pro MHD spolu se zkrácením doby jízdy mezi hlavním nádražím ČD a
centrem Kutné Hory bylo přítomnými kladně hodnoceno. MAD dle nové koncepce pokryje větší
území města – Dolní Žižkov, sportoviště Klimeška ap. a bude pružněji reagovat na špičky
v přepravě cestujících. Dotazy a náměty přítomných zodpověděl p. Fedorovič ihned na místě.
Další připomínky p. Fedorovič očekává po presentaci této strategie v Rytířském sále dne
9.2.2017.

3. Závěr - diskuse k projednávaným tématům
- Mgr. Kozák připomněl ke strategii cestovního ruchu v Kutné Hoře některé již dříve
navrhovaná i projektově připravená řešení pro podporu agroturistiky, pobytové turistiky a
zatraktivnění města a jeho okolí pro turisty i místní občany.
- pro spolufinancování nové MAD by bylo dle přítomných vhodné oslovit i Foxconn a ČKD.
– další jednání komise bylo stanoveno na 6.4.2017 (bude ještě upřesněno).
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Doporučujeme účast města v případě vyhlášení výzvy na elektrobusy a dále pak realizaci
nového systému městské autobusové dopravy v Kutné Hoře.

4) Reakce rady města :

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

