MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA RADY MĚSTA TIŠNOVA

Zápis č. 2/2019
z jednání komise dne 30. 01. 2019

Termín
Místo
Zapisovatel
Schválil
Přítomni

Omluveni

30.01.2019, 15:30 zahájení – 18:00 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
-

HOSTÉ
Ing. Jan Binek, Ph.D.
Jan Křehlík

Společnost Garep, zhotovitel Strategického plánu pro město
Tišnov 2021-2025
zastupitel

1, Úvodní slovo – předseda Ing. Luboš Chvíla
-

Uvítání hosta Jana Křehlíka a Ing. Jana Binka, Ph.D.

2, Prezentace Strategického plánu pro město Tišnov 2021-2025 zhotovitelem (společností
Garep, Ing. Binkem, Ph.D.).
-

Zhotovitel upozornil na body, kterým by se měla komise věnovat, popsal pracovní
skupiny, které se podílejí na tvorbě SP, vazby a rozpracovanost koncepcí města a
jejich činnosti.

-

Následovala otevřená debata jednotlivých témat, která byla navržena k vyjádření se
komisi, každý ze členů komise se vyjádřil ke konkrétně řešeným bodům.

-

Zhotovitel zapracoval poznámky a návrhy komise do SP přímo během diskuze.

str. 1/4

KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA RADY MĚSTA TIŠNOVA

-

Strategický plán pro město Tišnov 2021-2025 byl dopracován dle připomínek komise,
následně předložen starostovi města k jeho vyjádření k těmto úpravám, finalizován
bude po posledních setkání pracovních skupin, která proběhnou od 26. 2. do 27. 2.
2019 a po prezentaci SP občanům města, která proběhne 6. 3. 2019 v zasedací
místnosti radnice města. Následně bude SP předložen Zastupitelstvu města.

ZÁVĚR:
Všichni členové Komise pro rozvoj města byli seznámeni s Návrhovou částí
Strategického plánu pro město Tišnov 2021-2025 a jejich připomínky byly
zhotovitelem (společností Garep) do Návrhové části zapracovány.
3, Tajemnice komise upozornila na velké množství projektů, které budou komisi
předloženy. Jedná se o projekty rozdělené do dvou skupin:
A, Projekty k připomínkám – tzn. projekty, u kterých v jejich fázi realizace je možnost
zohlednit připomínky komise. Tyto projekty budou předkládány v návaznosti na jejich
fázi rozpracovanosti a nutnosti jejich dořešení.
B, Projekty pro seznámení se s nimi - tzn. projekty, u kterých v jejich fázi realizace již
nelze zohlednit připomínky komise (je zpracováno zadání, je vydané stavební
povolení, atd.).
Ke všem projektům budou členům komise poskytnuty podklady, na základě kterých se
s projekty mohou seznámit.
Úložiště pro podklady k jednotlivým projektům bude vytvořeno na soukromém webu
města. Odkaz na tento web bude rozeslán na všechny členy komise ihned po jeho
vytvoření.
4, Následující jednání komise:
25. 02. 2019 v 15,30 hod. v krizové místnosti radnice.
Body k jednání 25. 2. 2019:
-

Investiční výhled 2019 – 2021 (Ing. Václav Drhlík)
Revitalizace letního kina (Ing. Eva Švecová)
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5, Další navrhovaná témata pro nadcházející jednání:
-

Architektonická soutěž – náměstí

-

Parkoviště u nádraží (Albert)

-

MŠ a park Hony

Přílohy
1, Prezentace Strategického plánu pro město Tišnov 2021-2025
2, Návrhová část SP – připomínkový list
3, Návrhová část SP – dopracovaná verze
4, Podklady k projektu Revitalizace letního kina (budou odeslány během příštího týdne)
5, Investiční výhled 2019 – 2021 (bude odeslán během příštího týdne)

Zapsal: Sabina Dvořáková
tajemník komise

Ing. Luboš Chvíla
předseda komise
V Tišnově 8. 02. 2019

ZVEŘEJNĚNO

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