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1) Návrh usnesení pro RM :
I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Přivítání, prezence, program
Paní předsedkyně Jana Buřičová přítomné přivítala a seznámila s programem.
Program:
- Generel dopravy
- Strategický plán
- Městský architekt
- Různé
2. Generel dopravy (dále GD)
Komise obdržela odpovědi od Ing. Martina Jacury, Ph.D. z ČVUT na nezodpovězené otázky
z prvního společného jednání. Členové komise vidí značné rezervy ve zpracování I. etapy díla GD.
Navrhuje přezkoumat Smlouvu o dílo, zda ČVUT postupuje dle harmonogramu.
Komise žádá paní místostarostku, aby zkontaktovala města, kde již ČVUT zhotovilo GD, a zjistila
jejich spokojenost a využití.
Úkol komise: posoudit smlouvu, najít slabá místa a upozornit na ně.
3. Strategický plán (SP)
Je třeba projít stávající dokumenty a zhodnotit jaké projekty se splnili a jaké ne.
SP je důležitý dokument pro město, měl by ho zpracovat odborník s dobrou referencí.
Komise by mohla připravit zadání pro VŘ dopředu.
Paní místostarostka zadává úkol paní Horynové – zjistit zda je vypsán dotační titul na vytvoření SP.
Doplnění zápisu po jednání (pí. Horynová): Dle informací z MMR, Odbor správy národních
programů, referentka paní Tichá sdělila, že momentálně není vypsán dotační program na tvorbu SP a
v budoucnu se ani neplánuje.
4. Městský architekt (dále MA)
Město Kolín má svého MA (externí, není místní) a s jeho službami je spokojeno.
Komise by mohla připravit návrhy k VŘ, ale přesná kritéria si musí vedení města stanovit samo (plat,
čas, náplň).

5. Různé
Paní Daczická sdělila komisi zkušenosti z OV Hlouška. Oblast je příliš velká. Na Třešňovce vzniká
nová část města, která by potřebovala svou občanskou vybavenost.
Jaké jsou podmínky a kdo navrhuje novou městskou část?
Dle Ing. Kapičky je proces vzniku nové části velmi vleklý a přináší potíže občanům s přečíslováním
domů a změnou trvalého bydliště (změna všech osobních dokladů). Takto rázný krok nedoporučuje.
Navrhuje přesné rozdělení OV dle ulic a případný vznik nových OV (Třešňovka, Vnitřní město)

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
Komise žádá paní Doušovou o zjištění spokojenosti a zkušeností města, kde GD vytvořil
zhotovitel ČVUT.

4) Reakce rady města :

Zapsal : Yveta Horynová, DiS.
Elektronicky ověřil : Jana Buřičová

