Zápis
zápis ze 7. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 8. 9. 2015 ve Žďáře n. S.
Garant komise:
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
Předseda komise:
Ing. Aleš Studený
Tajemník komise:
Ing. Ilona Vráblová
Přítomni:
Ing. Aleš Studený, Ing. Jan Novák, p. Anna Janů, Ing. Joshua Janů, Ing. Martin
Slánský, p. Jaroslav Miklík, p. Radek Studený, Ing. Černý, Bc. Zemanová
Nepřítomni
: RNDr. Jiří Urban
Omluveni:Ing. Sedlák
Hosté:Ing. Bukáček, Ing. Zezula, Ing. Sláma
Legenda: 
červeně jsou informace pro RM
, 
fialově jsou úkoly v rámci komise
1. Kontrola úkolů 
(0  0:5)
■ Kontrola úkolů byla provedena, úkoly jsou průběžně plněny

2. Informace z pracovních skupin (
0:5  1:17)
■ Zavedení LepšíMísto.cz do úřadu (0:5  0:9)
○
info předal p.Aleš Studený a Navrátil  aplikace umístěna na webové
stránky města, zapojování veřejnosti již probíhá
■ Koncepce architektonického dohledu (0:9  0:13)
○
info předal p. Navrátil  ukončení VŘ, pouze 3 nabídky a z tohoto důvodu
se termín pro podání nabídek prodlužuje do 16. října 2015 (schválení Radou
Města, zveřejněno na webových stránkách města)
■ Strategie města (IPRM) (0:13  0:28)
○
info předal p. A.Studený, p. Navrátil  ukončení činnosti PS 30.9.2015,
pokračovat bude Řídící skupina  zapojování podniků ve městě a dalších
subjektů, vytvoření 5ti pracovních skupin pro různé oblasti činností
○
30. 9. 2015 je naplánováno poslední jednání PS v 15.00 hod.  setkání se
zpracovatelem strategie
○
30. 9. 2015 v 17.00 hod. setkání s občany na téma strategický plán
■ Městská zeleň (0:28  0:39)
○
info předala p. Zemanová  přínosnost možné spolupráce s vysokými
školami, s architektem města, zájerm také ze strany vysoké školy o spolupráci s
městem, doporučení pro studenty : vypracovávat ideové návrhy týkající se
zeleně ve městě a místních částech
○
úkol: p. Navrátil  zajistit schůzku se zástupci VŠ majících zájem o
spolupráci s městem Žďár nad Sázavou  do 13. 10. 2015

○
PS na další jednání komise připraví návrh koncepčních opatření  např.
kontrolovat zeleň při kolaudacích všech významnějších akcí na území města a v
místních částech
■ Nemotorová doprava (pěší, cyklo) (0:39  1:17)
○
info předal p. Sláma  představení dílčího výstupu této PS (dokumentu)
○
komise odsouhlasila dílčí výstup PS a doporučila PS zahájit spolupráci se
zástupci odborů na konkrétních projektech
○
úkol p. A.Studený, p. Vráblová  zajistit spolupráci a propojení PS
nemotorová doprava s dalšími komisemi, které se nemotorové dopravy také
dotýkají (marketing, sport a volný čas)
Komise rozvoje a ŽP doporučuje Radě města schválit dílčí výstup PS nemotorová
doprava a odsouhlasit zahájení spolupráce PS s odbory městského úřadu (odbor
majetkoprávní, odbor rozvoje a územního plánování, odbor dopravy) nad konkrétními
projekty realizovanými městem

3. Navržení člena komise do řídící skupiny Strategie města (
0:16  0:24)
■ Informace o činnosti PS  info předal p.A. Studený a p.Navrátil  PS Strategie města
ukončí svou činnost 30.9. 2015 a v aktivitách spojených se strategií města bude
pokračovat Řídící skupina
■ Nominace člena do řídící skupiny za komisi rozvoje a ŽP byl navržen p. A. Studený
a náhradníkem p. R. Studený
■ Vznikne 5 nových pracovních skupin :
1. Správa a řízení města
2. Sociální, zdravotní a bydlení
3. Technická, dopravní infrastruktura, životní prostředí a územní plány
4. Podnikatelé a cestovní ruch
5. Vzdělávání, kultura, sport a volný čas
■ nominován do prac. skupiny Technická dopravní infrastruktura, životní prostředí a
územní plány p. Černý
Hlasování : pro 10,

proti 0 , zdrželi se hlasování 0

Další jednání komise rozvoje a ŽP je naplánováno na 13.10. 2015 v 16.30 hodin.

