
Z á p i s  
 

z 10. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 14. února 2012 
 
Přítomni: Ing. Miloslav Sláma – předseda komise, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Tomáš 

Havlík, Josef Mička ml., Radek Studený, Mgr. Roman Štěpánek 
Omluveni: Ing. Roman Bukáček, Bc. Ladislav Bárta, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, 

Mgr. Luboš Šikula, Ing. Zdeněk Štursa 
Hosté:  Ing. Jaroslav Kadlec, Ing. Dagmar Zvěřinová 
 
 
Jednání komise zahájil Ing. Miloslav Sláma v 16:05 hod. a omluvil nepřítomné. Dále seznámil 
přítomné s projednáním závěrů 8. jednání v radě města. Konkrétně šlo o doporučení komise 
k přípravě nových webových stránek města.  
Mezi členy komise byl rozeslán názor Ing. Bukáčka, ke kterému se přiklonil Ing. Štursa, který 
požádal, aby byl tento názor prezentován v zápise z jednání komise: Komise by se neměla 
zabývat smlouvami o zajišťování provozu (údržbě zeleně, komunikací, VO a sběr a odvoz 
komunálního odpadu), jejich rušením nebo případným vyhlašováním nových výběrových řízení. 
Činnost komise by měla směřovat k rozvojovým plánům jeho strategii a projektům. 
K názoru Ing. Bukáčka a Ing. Štursy se vyjádřili přítomní členové komise, kteří se shodli na 
tom, že rozvoj zeleně ve městě, investice do osvětlení i údržba komunikací jsou pro ně  
důležité, že o tom chtějí dál jednat a že toto téma bylo navrženo v plánu témat komise 
předloženém radě města. 
 
1. zimní údržba, údržba zeleně, svoz odpadů, údržba veřejného osvětlení 
Komise pokračovala v projednávání otázek spadajících do činnosti odboru komunálních služeb 
a pozvala k tomuto bodu jako hosta Ing. Kadlece, vedoucího tohoto odboru. 
Ing. Kadlec na úvod svého vystoupení promluvil o historii uzavírání smluv, o jejich obsahu a o 
tvorbě poplatků za odpad. Potom podrobně popsal spolupráci při nakládání s odpadem, 
věnoval se údržbě zeleně, údržbě komunikací a veřejnému osvětlení. Ing. Kadlec uvedl, jak 
systém funguje, jak probíhá realizace objednaných prací a jejich pravidelná kontrola. 
Informoval o srovnání cen z jednotlivých smluv se stejnými pracemi prováděnými v okolních 
městech a upozornil, že z tohoto srovnání vyšly ceny v našem městě jako jedny z nejnižších. 
Na dotaz jak se dívá na možnost vyhlášení výběrových řízení na komunální služby, uvedl, že 
s tím nemá problém. Upozornil  na možnost, že soutěž může přinést vyšší ceny. Průběžně Ing. 
Kadlec odpovídal na dotazy přítomných. 
V diskusi o této problematice hovořila také ing. Zvěřinová, která uvedla, že již s odborem 
proběhla pracovní porada, na které se řešilo území kolem Domu kultury, atria a kina. 
Ing. Kadlec doplnil aktuální informace o těchto záměrech.  
Dále se diskutovalo o stavu veřejného osvětlení, Ing. Kadlec vysvětlil postup při opravách a 
rekonstrukcích i o paspartu veřejného osvětlení, který právě pracovníci odboru aktualizují. 
Upozornil na nejhorší místa ve městě.  
V diskusi uvedli Mgr. Štěpánek, Ing. Sláma a p. Studený, že považují smlouvy za zastaralé a 
že je třeba zhodnotit změny na trhu. Ing. Kadlec upozornil na nebezpečí kumulace mnoha 
problémů, kdyby se současně vypověděly všechny smlouvy a po ukončení řízení by se  
začínalo se s novými dodavateli ve stejné době. 
 
 
2. Různé: 
V bodě Různé se projednával současný stav komunikací ul. Neumannova a ul. Strojírenská. 
Dále proběhla diskuse kolem záměru PLF Dům před SZŠ a nových staveb města.  

 
Pro malý počet přítomných členů (v průběhu jednání se omluvili a odešli další dva členové) 
komise nepřijala žádné usnesení s tím, že závěr bude zformulován na začátku příštího jednání. 



 
 
Příští jednání:  13.03.2012 v 16:00 hod. 
 
Návrh programu příštího jednání:  

- Příprava zadání pro výběrové řízení na dodávku nových webových stránek města 
- Informace o stavu probíhajících staveb města (bazén, dětské dopravní hřiště, muzeum, 

Havlíčkovo náměstí) 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 18:35 hod. 
 
Zapsal: Vladimír Sýkora 


