Číslo materiálu : 5/01
Komise:

Komise pro rozvoj města a investice

Datum :

25. 06. 2015

Přítomni:

Mgr.Silvia Doušová, p.Radim Fedorovič, Ing.Miroslav Železný, Mgr. Jindřich
Kozák, Ing.Tomáš Pilc,
-Ing.Jiří Beránek, Ing. Krejník, p.David Hlavinka, p.Josef Pelikán, Ing.Stanislav
Hapal, RNDr. Ivo Šanc,CSc.

Hosté:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:

Ing. Jaroslav Suk,
p.Radim Fedorovič,

Příští jednání:

17. září 2015 v 17.00hod. – zasedací míst. MěÚ-Václavské nám. 182, I.patro

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
I. bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 25. 6.2015
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1. Zahájení jednání - přivítání členů, prezence, organizační záležitosti, seznámení komise
s programem jednání, úvodní slovo předsedkyně komise. Informace o účasti – 41.6%.
- Pan Ing.Stanislav Hapal a p.Josef Pelikán na vlastní žádost vystupují z komise pro rozvoj
města a investice na základě zaslaného e-mailu předsedkyni komise. Odůvodnění je
následující: „V důsledku způsobu řešení prodeje „Pivovaru Lorec“ a jeho následné realizace,
kdy jsme prostřednictvím člena Zastupitelstva předložili návrh na důstojné řešení okolí vč.
parkovacích ploch „kulturního stánku Lorec“ jsme dospěli k názoru, že orgány zastupitelstva
města neřeší potřeby občanů a spíše se orientují na úzké parciální zájmy „spřízněných duší“ a
proto Vás žádáme o zrušení naší účasti ve Vámi vedené komisi. Pozbyli jsme důvěru i chuť být,
byť zprostředkovaně, účastni na tomto dění. Považujte prosím toto naše rozhodnutí za
konečné.“
- Pan Ing.Jiří Beránek hodlá též vystoupit z komise – definitivní rozhodnutí předsedkyni oznámí
do příštího jednání.
2. Zápisy z jednání komise pro rozvoj města a investice
Všechny zápisy z jednání komise pro rozvoj města a investic jsou již vystaveny na int.
stránkách města - http://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=142&id=528;
3.Seznámení s postupem prací na novelizaci strategického plánu
Seznam projektů druhé aktualizace Akčního plánu Strategického plánu města Kutná Hora byl
zrevidován a doplněn o nové projekty. Po doplnění a stanovení důležitosti projektů byl tento
Akční plán ve znění 1. až 3. aktualizace předložen Radě, kde bylo jeho schválení
v Zastupitelstvu města doporučeno a následně předložen Zastupitelstvu města na jednání dne
30.6.2015.
4. Podpora podnikání – spolupráce s CzechInvestem:
Předsedkyně komise informovala přítomné o dohodnuté spolupráci s CzechInvestem formou
konzultací s podnikateli. Pozvánku na dohodnutý konzultační den dne 16.7.2015 zašle všem
členům komise a žádá o její distribuci všem známým podnikatelům. Konzultace proběhnou
individuálním pohovorem nad podnikatelskými záměry a projekty v dohodnutém čase v malé
zasedačce Městského úřadu Kutná Hora, Vlašský dvůr.
5. Sdílení dobré praxe:
Mgr.Silvia Doušová, předsedkyně komise rozvoje se zúčastnila akce „Sdílení dobré praxe“

pořádané v Kolíně místní sdružením Prostor Kolín. Akce byla zaměřena na výměnu zkušeností
v podnikatelské sféře, školních a mimoškolních aktivitách apod. Pan Mgr.Jindřich Kozák
konstatoval, že osu Poděbrady, Kolín, Kutá Hora by bylo dobré podpořit a využít pro užší
spolupráci nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i v oblasti kultury.
6. Různé – diskuse:
Opětovně se diskutovalo o možném budoucím využití stávajícího autobusového nádraží a o
území v okolí městského vlakového nádraží – revitalizace a umístění autobusového nádraží.
Proběhla diskuse ohledně městského pivovaru a pivovaru v Sedlci – možná prohlídka
technologie piva – s p. Chejnem dohodne předsedkyně.
Diskutovány byly i záměry vyplývající ze Zásad rozvoje Kraje revitalizace železničních stanic
a elektrifikace místní trati do KH – v MHD se rýsuje spolupráce s městem Kolín – informoval
radní p.Radim Fedorovič – pořízení autobusů na plyn, čerpací stanice plynu a provoz MHD.
Na základě emailu z magistrátu města Brna proběhla diskuse ohledně parkovacích domůvěží (regálových zakladačů), kde je na sídlišti umístit, jak provozovat, když jedno parkovací
stání v tomto věžovém parkovacím domě stojí cca 200-250tis.Kč. Touto problematikou se
zabýval odbor investic již před dvěma roky, kde byl vytipován prostor na sídlišti u panelových
domů v ulici Opletalově. Všichni přítomní se shodli, že cena za jednotku je příliš vysoká.
Kromě parkování na sídlištích je nutno se v nejbližší době se věnovat i parkování ve městě –
Vala, Palackého náměstí, apod..... to může přinést kýžené oživení centra.
Předsedkyně komise vyzvala přítomné členy, aby se přes prázdniny zamysleli nad možnými
tématy a aktivitami, kterými by se chtěli v rámci komise zabývat.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise očekává podporu vedení města konzultačního dne s CzechInvestem dne 16.7.2015.

4) Reakce rady města :

Zapsal :
Ing.Vlastimil Kapička
Elektronicky ověřil : Mgr. Silvia Doušová

