Omluveni:

Číslo materiálu : 5/02
Komise pro strategické plánování a rozvoj města
16. 9. 2019
Jana Buřičová, Ing. Kateřina Daczická, Ing. Markéta Šedivá, Ing. Tomáš Pilc
Mgr. Martin Běhounek, Ing. Milan Nedvěd, Bc. Alena Trojanová,
David Hlavinka, Jiří Janata, Václav Balek
Bc. Martin Starý

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

Mgr., Bc. Vít Šnajdr
11. 11. 2019 od 17h, zasedací síň MÚ, Václavské nám. 182

Komise:
Datum :
Přítomni:

1) Návrh usnesení pro RM :
bere na vědomí
zápis z komise pro strategické plánování a rozvoj města
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Přivítání, prezence, program
Program:
- Informace o schůzce GD dne 19.8.2019
- Informace o strategickém plánu
- Komunikace mezi komisemi (předávání informací/setkávání)
- Různé
- Diskuze
2. Generel dopravy (dále GD)
Komise obdržela první návrhy (razantní, mírné) ke GD. Členové komise mohou zasílat připomínky
k návrhům, ty budou poté zapsány paní Buřičovou do tabulky připomínek a zaslány paní Daňkové.
Ta bude připomínky zprostředkovávat zhotoviteli a bude je držet „živé“ tzn., že u každé připomínky
bude poznámka, jak se s informací pracovalo a jaký je výsledek.
Předložené návrhy se neohlíží na vlastnické vztahy, navrhují vhodnou variantu. O zvolení správné
varianty rozhodne vedení města.
GD nebude zahrnovat ekonomický dopad (příjem z parkovného, investiční náklady…)
3. Strategický plán
Prozatím není znám výsledek žádosti o dotaci k tvorbě Strategického plánu, koncepce SC, využití
veřejného prostoru a procesní řízení úřadu.
Vstupní analýza koncepce SC je již zadána.
Dle informací pana místostarosty Šnajdra je nutné vytvořit nový SP i bez získání dotace a komise
bude při tvorbě využita.
4. Komunikace mezi komisemi
Členové navrhují pravidelné čtvrtletní setkávání všech předsedů komisí RM, pro užší spolupráci a
pomoc při řešení podobných problémů.
Úkol Jana Buřičová: oslovit předsedy všech komisí a zjistit jejich zájem o bližší vzájemnou
spolupráci.
Úkol Yveta Horynová: sepsat všechny komise RM a zjistit obsazenost komisí našimi členy.

5. Různé
Setkání vedení města s občany – 8.10.2019 od 17h v Rytířském sále VD
Setkání vedení města s podnikateli – 22.10.2019 od 17:30h v Dačického domě
OV vnitřní město – v brzké době bude zveřejněna informace o novém OV, občané se budou moci
přihlásit. Na listopadovém ZM bude OV ustanoveno.
Městský architekt – bylo vypsané výběrové řízení, informace zaslána i na komoru architektů.
Výběrové řízení bude dvoukolové, o vhodném kandidátovi rozhodne výběrová komise (vedení města,
vybraní zástupci odborů a nezávislí architekti).

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

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

