KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA RADY MĚSTA TIŠNOVA

Zápis č.1/2019
z jednání komise dne 07. 01. 2019
Termín
Místo
Zapisovatel
Schválil
Přítomni

Omluveni

07.01.2019, 13:00 zahájení – 15:00 ukončení
Krizová zasedací místnost budovy radnice č.p. 111 (1.p.p.)
Sabina Dvořáková, tajemník
Ing. Luboš Chvíla, předseda
Ing. Luboš Chvíla, Ing. Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., Kateřina Navrátilová,
Ing. Miroslav Pálka, Ing. Radek Benc, Ing. Arch. Zdeňka Vydrová, Ing.
Arch. Helena Chvílová, Ing. Václav Drhlík, Mgr. Luboš Peterka
Ing. František Svoboda, místopředseda

HOSTÉ
Bc. Jiří Dospíšil
Ing. Karel Souček

starosta, garant
1. místostarosta

Úvodní slovo – předseda Ing. Luboš Chvíla
-

-

Uvítání členů komise.
Návrh termínů jednání komise: po konzultaci s jednotlivými členy komise:
odsouhlaseno cca 1x měsíčně ve středu v 16,00 hodin, konkrétní termín jednání bude
vždy dohodnut na předchozím jednání .
Zpočátku se předpokládá i častější perioda jednání, aby se komise mohla seznámit se
základními dokumenty, které rozvoj města ovlivňují.
Následující jednání komise k připravované strategii města bylo dohodnuto v termínu
31. 01. 2019, 15,30 hod. (15,30 – 16,00 hod. prezentace přípravy Strategického
plánu zhotovitelem).

Seznámení se s rozpočtem na rok 2019
Slovo si vzal starosta, který členy komise seznámil podrobně s jednotlivými částmi rozpočtu
(příjmy, výdaje, investice), zhodnotil rozpočty města za období 2016 – 2019, dále podal
informace ke konkrétním plánovaným akcím města, zdůvodnil navýšení, termíny, plánované
investice, atd. Dále zodpověděl všechny konkrétní dotazy, které byly k rozpočtu vzneseny.
Na základě výše uvedeného proběhlo hlasování o rozpočtu města pro rok 2019.
Pro 9, proti 0, zdržel se 0
Na základě hlasování doporučuje Komise pro rozvoj města Tišnova RM schválení
rozpočtu pro rok 2019 bez připomínek.
Předseda komise navrhl ujasnit si zaměření komise pro rozvoj města. Z diskuze vyplynulo, že
hlavním tématem budou investiční záměry a akce města. Přesahy do ostatních obecnějších
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témat (a opačně) budou součástí diskuzí. Případné náměty, které patří do gescí jiných komisí
města jim budou předány a případně dále sledovány.
1. místostarosta upozornil na to, že rozvoj města je široký pojem a zasahuje do gesce
ostatních komisí a naopak, z ostatních komisí, mohou vyplynout nové investiční podněty.
Priority, kterými se bude komise v tomto roce zabývat.:
- Seznámení se s koncepčními dokumenty města:
o Strategický plán města,
o Územní plán
o Dopravní generel, plán mobility
o Existující územní studie
o Studie protipovodňových opatření
o Výzva 28.,
- Investiční akce města:
o Diskuze k záměrům už ve fázi přípravy zadání, komise bude radou předem
informována o záměrech města
o Posouzení akcí soukromých investorů (soulad se záměry rozvoje města, dopad
na veřejný prostor, kvalitu života ve městě atp.)
Vzhledem k tomu, že Strategický plán pro roky 2021-25 město ve spolupráci se společností
Garep právě připravuje, bylo dohodnuto, že dalším tématem příštího jednání bude tvorba
Strategického plánu města pro roky 2021-2025, seznámení se s již vypracovanými
dokumenty a jednotlivými tématy pracovních skupin. Pro přesnou orientaci v již odvedené
práci bude na další jednání 30.1.2019 pozván jako host zástupce společnosti Garep – Ing. Jan
Binek, Ph.D., který připraví krátkou prezentaci již odvedené práce na tvorbě dokumentu.
Další navrhovaná a diskutovaná témata pro nadcházející jednání:
-

-

zadržování vody v krajině, suchý polder u nového hřbitova, využívání střech objektů
ve vlastnictví města (zelená střecha MŠ Hony, jímání vody u stávajících atd.), seminář
pro občany na dané téma
protipovodňová opatření – doporučení jak dál (omezení zbytečného kácení, řeka jako
krajino a městotvorný činitel), revitalizace náměstí (AUS)
parkoviště u Alberta,
MŠ Hony,
BD na Mlékárně,
doprava ve městě (připravuje se plán mobility města)
architektonická soutěž – náměstí,
možnost vyjadřovat se k větším investičním záměrům soukromých osob je v možné
kolizi s ochranou citlivých údajů (zjistit u Mgr. Trtílkové, komise pro rozvoj má
podobný statut jako stavební komise, které se k takovým záměrům i v jiných městech
vyjadřují, proto se předpokládá, že je to legálně možné)
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Ostatní:
Podklady k jednáním, odkazy ke strategickým dokumentům, studiím, zápisy,
pozvánky atd. budou členům komise do března 2019 rozesílány elektronicky. Po
dohodě s IT od dubna 2019 začne v rámci projektu Výzva 28. fungovat datový sklad,
který bude moci komise využívat.

TERMÍN DALŠÍHO JEDNÁNÍ:
30. LEDNA V 15, 30 HODIN V KRIZOVÉ MÍSTNOSTI RADNICE

Sabina Dvořáková
tajemník komise
Ing. Luboš Chvíla
předseda komise
V Tišnově dne 10. 01. 2019

PŘÍLOHY

Podklady k jednání 30. 1. 2019:
Dopracovaná analytická část Strategického plánu - poslední verze
Prezentace z jednání jednotlivých skupin
PS Infrastruktura
PS Společenský život
PS Správa města
PS Prostředí pro život
Územní plány a studie města
SP – Návrhová část 12/18
SP – zápisy z PS

ZVEŘEJNĚNO

http://www.tisnov.cz/urad/samosprava-urad/zastupitelstvo-rada-mesta/komise-rady/komisepro-rozvoj-mesta
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