Komise:
Datum:
Přítomni:

Číslo materiálu: 15/01
Cestovního ruchu
4. 12. 2019 18,30 hod
J. Vavřička, K. Koubský, T. Morawski Kambourová, M. Starý, J. Janata, G. Březinová, R.
Petráš, M. Minařík

Omluveni:

L. Fantová, E. Dvorská, M. Pipková, M. Pravdová

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

16. 1. 2020, 18:30 hotel Mědínek

1) Návrh usnesení pro RM:

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise CR ze dne 4. 12. 2019.
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení
2. Generel dopravy:
J. Vavřička byl na setkání města s ČVUT ohledně generelu. 20. 1. v 16:00 v Dačického domě bude
prezentace k připomínkování pro veřejnost. Zajímavosti z debaty ohledně generelu: většina občanů jede
autem do centra na méně než hodinu, kolem kostela sv. Jakuba by měla být pěší zóna, Tylova ul. by měla
být obousměrná, parkoviště jsou diskutabilní téma.
3. Kutnohorský zookoutek:
RM řeší zookoutek stále s G. Březinovou. Komise pro infrastrukturu a rozvoj se odmítla zabývat
zookoutkem. G. Březinová seznámila KCR s projektem zookoutku. Nájemní smlouva pro zookoutek
s městem odsouhlasena RM (předchozí radnice). Kutnohorský zookoutek je pobočný spolek Denemarku,
G. Březinová je předsedkyní spolku. Smlouva je na 30 let, nájemné je symbolické, ale mělo se začít stavět
letos, což kvůli opožděné změně územního plánu města nebylo možné. Stavební povolení nebylo možné
vydat kvůli územnímu plánu. V únoru sepsali žádost o dodatek ke smlouvě o prodloužení sníženého
nájemného do doby, než bude výstavba zookoutku. Snahy o komunikaci probíhaly do září, kdy byla
žádost městem zamítnuta. Minulý týden měli schůzku s RM ohledně projektu a dnes mělo být
rozhodnuto, co dál. Plocha pro zookoutek podléhá režimu zelená plocha s povolenou zástavbou do 10 %
z celkové plochy. Aktualizovaný územní plán města by měl být schválen v lednu 2020, takže zatím
nevíme, jestli bude prostor pro vývoj nebo ne. S ohledem na to, že bylo žádáno v roce 2017 o dotaci na
územní plán, vše bylo posunuto o rok a půl a tím pádem smlouva na nájem a realizaci projektu
zastarala. Nyní je potřeba od města schválit dodatek ke smlouvě. Projekt by měl být samofinancovatelný,
nevyžadující podporu města. V zookoutku by měly probíhat akce pro veřejnost, rodiny s dětmi, školení,
soukromé akce, výchovné programy pro MŠ a ZŠ, dětský koutek, kde by rodiče mohli nechat děti, pokud
by potřebovali vyřídit něco v centru, kulturní akce atd …. Zvířata budou býložravci, výběhy budou
netemperované. Odhadovaná investice je cca 12 milionů, investorem je rodák z KH, financování
proběhne formou sponzorského daru + dofinancovávání podle potřeby. Navrhované možné druhy zvířat
(částečně podzemní): sysel, psoun, surikaty, sovičky, skunk, opičky, jezevec, kotul, svišť, klokánci,
termiti. Komplex by měl být postaven v historizujícím stylu (výběhy a prostor mezi nimi), ale kavárna by
měla být moderní stavba z přírodních materiálů.
4. Nové vybírání poplatků z pobytu:
Informace předá M. Pravdová na dalším setkání.
5. Návrhy členů:
Gastromapa – K diskuzi na další setkání.
M. Starý - Streetart festival chce připravit mapku maleb a chtějí uploadovat tuto mapu na web města.

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

Parkoviště v Sedlci – jaký je vývoj? Bude možné vybírat parkovné ve Vítězné ulici?
4) Reakce rady města:

Zapsal: T. Morawski Kambourová
Elektronicky ověřil: J. Vavřička

