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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 28.1.2016.
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Zahájení jednání - přivítání členů, prezence, organizační záležitosti, seznámení komise
s programem jednání, úvodní slovo předsedkyně komise.
2. Informace o dlouhodobé absenci administrátora komise Ing. Vlastimila Kapičky z důvodů
dlouhodobé pracovní neschopnosti. Předsedkyně komise S. Doušová seznámila přítomné členy
komise s problémy vyplývající z dlouhodobé absence administrátora komise Ing. Vlastimila
Kapička. Ty jsou následující: a) kvůli absenci administrátora a opakované nepřítomnosti členů
Rady nemají členové komise aktuální informace týkající se příslušné problematiky, tj. rozvoje
města a investic; b) členové komise nemají oficiální místo pro jednání. Za fungování Ing.
Kapičky bylo umožněno komisi scházet se v zasedací místnosti Odboru regionálního rozvoje.
V současné chvíli však nemá komise do těchto prostor přístup. Po diskusi, kdo by mohl Ing.
Kapičku nahradit, padla volba na úředníka z odboru investic, které se zaměření komise blíží
nejvíce.
3. Informace k investičním záměrům Rady města. Na základě informací ze záznamu
zastupitelstva byla diskutována následující témata – odkup a následný prodej Lorce, sportovní
hala, průmyslová zóna, rekonstrukce Vlašského dvora atd. Nicméně členové komise nadále
postrádají seznam priorit Rady města, event. akční plány na jednotlivé roky, kde by byly jasně
stanoveny záměry a finanční zdroje.
4. Různé. Členové komise se rovněž zabývali budoucím působení komise. Za rok jejího
působení nedostala komise k projednání jediný podnět od Rady města. Členové komise
předpokládají, že pokud Rada města tuto komisi ustanovila, činila tak s určitým záměrem na
její využití. To se ovšem neděje.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Členové komise žádají o přidělení administrátora z MěÚ do doby, než bude Ing. Kapička opět
schopen účastnit se jednání komise. Doporučují pověřit tímto úkolem úředníka z odboru
investic, které odpovídá zaměření komise.
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