Komise:
Datum :
Přítomni:

Číslo materiálu : 5/02
Komise pro strategické plánování a rozvoj města
16. 9. 2019
Jana Buřičová, Bc. Alena Trojanová, Mgr. Martin Běhounek, Jiří Janata,
Václav Balek

Omluveni:

Ing. Tomáš Pilc, David Hlavinka, Ing. Milan Nedvěd, Ing. Kateřina Daczická

Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

Bc. Martin Starý, Ing. Markéta Šedivá
13. 1. 2020 od 17h, zasedací síň MÚ, Václavské nám. 182

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 z jednání GD, ÚP Kutná Hora, Setkání s podnikateli
- Informace o strategickém plánu - dotace
- Různé
- Diskuze
2. Generel dopravy (dále GD)
Poslední jednání se zhotovitelem proběhlo 2.10.2019. Zhotovitel předložil následující:
- vyhodnocení přepravních průzkumů VHD
- realizace a vyhodnocení směrového dopravního průzkumu v Kutné Hoře
- shrnutí dosavadního postupu prací a plán dalšího postupu na GD KH
Proběhla dlouhá diskuze nad navrhovanými variantami GD. Členové žádají na příští jednání komise
o poskytnutí map s připravenými mírnými i razantními návrhy zhotovitele GD (úkol Horynová).
Další jednání je naplánováno na 26.11.2019. Veřejné projednání GD proběhne na přelomu ledna a
února (přesné datum není stanoveno, avšak občané budou informováni v kutnohorských listech i na
úřední desce).
3. Územní plán Kutná Hora (dále ÚP)
Dne 4.11.2019 proběhlo opakované veřejné projednání (dále VP) návrhu ÚP KH. Předmětem
projednání byli pouze ty části návrhu ÚP, které se od prvního VP změnily. K těmto částem bylo
možné do 7 dnů od VP včetně podat námitky/připomínky. Tyto byly následně vyhodnoceny a
rozeslány dotčeným orgánům k vyjádření. Lhůta pro vyjádření dotčených orgánů je 30 dnů od
doručení vyhodnocení, tedy do 16.12.2019.
3. Setkání s podnikateli
GD je živé téma, podnikatelé se bojí, že úpravou dopravy v centru, ubydou parkovací místa.
Jeden z návrhů vedení města je, zřídit pouze výstup z turistických autobusů u chrámu sv. Barbory,
čímž by turisté byli nuceni projít centrem města.

Kutnohorský spolek podnikatelů chce více spolupracovat s městem.
5. Informace o dotacích
Přestože se paní místostarostka nemohla komise zúčastnit, poskytla telefonicky informace
k žádostem o dotaci na Strategický plán a Procesní audit.
Strategický plán: čeká se na setkání hodnotící komise na konci listopadu. K hodnocení bylo zasláno
velké množství žádostí, tudíž vypsaná alokace nestačí. Šance je 50/50. Pokud město dotaci nezíská,
bude se žádat znovu v příštím roce.
Procesní audit: vedení města se rozhodlo vytvořit procesní audit i bez získání dotace. Bude se týkat
především procesů uvnitř úřadu, okrajově i vně. Komise bude požádána o spolupráci maximálně
s procesy navenek (komunikace občanů s úřady).
5. Různé
Městský architekt (informace pí. Doušová): do výběrového řízení se přihlásilo 8 uchazečů, kteří
předvedli komisi svou dosavadní tvorbu a vize, kam by chtěli město směřovat. Do druhého kola
postoupili 4 uchazeči, se kterými bude veden osobní pohovor na konci listopadu.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

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

