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1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 15. 9. 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. Bylo konstatováno, že zápisy
z komise jsou již řádně vyvěšeny na nových webových stránkách města. V současnosti
zajišťuje pracovník IT na požádání Mgr. Klimentové, která nemá v této sekci oprávnění. Přístup
má ing. Kapička, kterému zřejmě v říjnu skončí pracovní neschopnost, takže to již bude
administrovat sám.
2. Vybudování infrastruktury pro ZŠ
Předsedkyně komise Mgr. Silvia Doušová informovala přítomné členy komise o Výzvě 47
týkající se vybudování infrastruktury pro ZŠ na území se SVL (sociálně vyloučenou lokalitou).
Na zastupitelstvu města o této problematice obšírně informovala paní ředitelka ze ZŠ Žižkov.
Zastupitelé požadují, aby se p. Jaroš, který připravuje žádost o dotaci zúčastnil příštího jednání
zastupitelstva a vše objasnil. Mgr. Doušová se pozastavila nad částkou za zpracování
projektové dokumentace, studie proveditelnosti a žádosti o dotaci (2,2 mil. Kč). Náklady na
projektovou dokumentaci na projekt za 80 mil.Kč obvykle do 2 mil. Kč.
RNDr. Ivo Šanc, CSc. konstatoval, že vzhledem k celkovým nákladům na akci, má rovněž
zkušenost s nižší částkou nákladů na projekt.
Ing. Tomáš Pilc podotkl, že náklady za projekt spadají do uznatelných nákladů.
Mgr. Silvia Doušová upozornila v této souvislosti na úskalí při podepsání spolupráce s dalšími
subjekty, zejména jinými školami, které pak již těžko budou žádat ve stejné výzvě (koordinace
s inkluzí, kdy indikátorem bude počet dětí využívající odborné učebny).
Mgr. Jindřich Kozák uvedl příklad, že v Praze je 17 inkluzí a v Kutné Hoře je již nyní známo 9
inkluzí (problém s nedostatkem asistentů).
3. Cyklostezka Vrchlice - Malín
Mgr. Silvia Doušová položila dotaz, v jaké je tento záměr fázi.
Radim Fedorovič – dokumentace se bude zpracovávat v příštím roce, trasa není pevně

stanovená.
4. Parkování u hlavního nádraží
Problematika řešena na minulé komisi.
Ing. Tomáš Pilc – zatím se ponechá stav.
Radim Fedorovič – studie navrhne konkrétní řešení.
RNDr. Ivo Šanc, CSc. – má informaci, že již probíhá výkup pozemků.
5. Informace k dalším záměrům města
Na základě informací z jednání ZM a Rady města byla probrána následující témata:
- informace o zahájení prací na sportovní hale Klimeška
Radní informovali, že veškeré informace o postupu prací je možné získat u ing. Kukly.
– záměr zřídit Mezinárodní Univerzitu
Mgr. Doušová uvedla, že teprve v nedávné době došlo k zapsání spolku. Ing. Pilc konstatoval,
že Rada se k tomuto záměru zatím nevyjadřovala.
- Odkoupení pozemku za ČOV v průmyslové zóně
RNDr. Šanc informoval, že na neveřejném jednání zastupitelstva, bylo přijato usnesení o
odkupu pozemku v případě získání dotace. Pozastavil se nad informací, že dotace zatím není a
pozemek se přesto bude kupovat, zároveň upozornil na současného majitele a cenu, za níž se
bude pozemek odkupovat. Vyjádřil pochybnosti o uskutečnění záměru (dle informací starosty
pozemek od města odkoupí čínská firma, která zde bude pěstovat houby a zároveň odkoupí
bývalý areál Avie, v kterém by vybudovala pětihvězdičkový hotel). P. Fedorovič uvedl, že
město neřeší stávajícího majitele. Mgr. Doušová se dotázala, proč je město prostředník. Ing.
Pilc uvedl, že město odkoupí pozemek za určitou cenu a za vyšší cenu ho prodá. Problém
možná bude zavázat čínskou firmu k odkupu pozemků. Ing. Železný vyslovil obavu, zda čínská
firma po odkupu pozemků bude provozovat činnost, kterou nyní uvádí.
- Strategie cestovního ruchu v Kutné Hoře
Mgr. Doušová se pozastavila nad umístěním pětihvězdičkového hotelu v Masarykově ulici. P.
Fedorovič konstatoval, že Číňané jsou na takovéto okolí zvyklí. P. Pilc uvedl, že město má
zájem o čínské turisty. Mgr. Kozák vyzval ke společné strategii v rámci cestovního ruchu
v Kutné Hoře, je třeba se sejít v širším kruhu – Sedlecká farnost, pivovar Sedlec, provozování
agroturistiky, pobytová turistika, Philip Morris - v každé oblasti je provozováno jinak, navrhuje
sejít se s komisí cestovního ruchu a kulturní, pozvat např. pí. Dekojovou, která je v této oblasti
velmi aktivní a je předsedkyní komise pro cestovní ruch. Upozornil na problém parkování
autobusů u Kostnice. Mgr. Doušová a Ing. Železný se shodli, že v první řadě musí takovéto
setkání podpořit především vedení města. Ing. Železný navrhl u Kostnice zákaz stání
autobusů. Ing. Pilc sdělil, že se plánuje parkování autobusů u restaurace „U Zlatého lva“, na
místní komunikaci, která je v majetku města.
Všichni členové komise se shodli, že přetrvává problém návštěv turistů, kteří zde nezůstanou
přes noc, a tudíž nejsou pro město větším přínosem. Je třeba se zaměřit na tuzemské turisty,
rodiny s dětmi apod.
Mgr. Doušová uvedla, že by se měl v této souvislosti aktualizovat i Strategický plán.
- Nedůstojné prostředí pro cestující na autobusovém nádraží
Mgr. Kozák apeloval na vybudování přístřešku pro cestující. Čekárna je otevřená jen do 17.00
hod. Není možnost se schovat v nepříznivém počasí (teplo, déšť). Mgr. Doušová vznesla
požadavek na místostarostu ing. Viktoru, aby zahájil jednání s Arrivou o umístění přístřešku.
4. Různé

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Komise doporučuje iniciovat jednání se sedleckou farností, komisí cestovního ruchu a
kulturní a domluvit společnou strategii v rámci cestovního ruchu.
Komise doporučuje vyjednat s Arrivou umístění přístřešku proti nepříznivému počasí
na autobusovém nádraží.

4) Reakce rady města:

Zapsala:
Elektronicky ověřili:

Mgr. Věra Klimentová
Mgr. Silvia Doušová

