Zápis
z 18. jednání Komise rozvoje města a životního prostředí
konaného dne 10. 1. 2017 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. Joshua Janů, Ing. Sedlák, Ing. Večeřa, Ing. Černý, p. Miklík
Omluveni: p. A. Janů, Bc. Zemanová, Ing. Novák
Nepřítomni: Ing. Slánský, p. R. Studený
Hosté: Ing. Sláma
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 10. 1. 2017
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

SCHVÁLENO

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 10. 1. 2017 : Ing. Slámy
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
SCHVÁLENO
Po projednání byla přítomnost hosta na jednání komise schválena.
3.

4.

Kontrola úkolů
● Úkoly jsou průběžně plněny

Informace z pracovních skupin
● PS nemotorová doprava - informace předal Ing. Sláma
➢ Předložení materiálu Radě města, návrhy odsouhlaseny, připomínka k přejezdu přes
komunikaci u hřbitova na Jamské ul., materiál postoupit úředníkům na MěÚ
➢ Požadavek Rady, aby byla informována o plnění bodů z předloženého materiálu do 31.
5. 2017
➢ Úkol: Naplánovat schůzku s komisí marketingu o značení cyklostezek, loga apod. účast Ing. Sláma + členové PS Nemotorová doprava, za komisi rozvoje p.Miklík. přizvat
také Ing.Koubka z odboru dopravy MěÚ.
Zodpovídá Ing. Vráblová
➢ Účast na jednání komise marketingu domluvena s tajemnicí Bc. Adlerovou, přesné
datum prozatím neurčeno
Úkol pro komisi: průběžně sledovat plnění bodů z materiálu (výstupu PS Nemotorová doprava)
úředníky MěÚ, dodržení termínu předání informací Radě města do 31. 5. 2017

● PS Městská zeleň - informace předal p. starosta
➢ Materiál Rada přijala, pověřila odbory městského úřadu postupným plněním
Úkol pro komisi: průběžně sledovat plnění bodů z materiálu (výstupu PS Městská zeleň)
úředníky MěÚ, dodržení termínu předání informací Radě města do 30.6. 2017
5. Schůzka zástupců města s podnikateli ze Žďáru
● Informace předal p.starosta
➢ Dochází k pravidelným setkáváním zástupců města s významnými podnikateli
působícími ve Žďáře n. S.
➢ První letošní novoroční setkání proběhlo na staré radnici, zúčastnili se zástupci firem:
ŽĎAS, DELL, TOKOZ, ENPEKA, COOPER, AXIOM, HETICH a GREMIS
➢ Někteří se zapojili do zpracování Strategie města, na schůzce byli seznámeni s
aktivitami města - s investičními akcemi plánovanými na rok 2017 - byl dokončen ÚP
města, pro město pracuje městský architekt, byla vypracována strategie sociálního
začleňování, úřad získal cenu Přívětivý úřad (první místo v Kraji Vysočina)
➢ Oblast bydlení: nová stavební lokalita ul. Hrnčířská (prodej parcel na Klafaru nebo
možnosti sociálního bydlení)
➢ Doprava: (křižovatka Novoměstská x Neumannova, úprava povrchů ulic Kavanova,
Mánesova)
➢ Sport a volný čas (sociální zázemí fotbalového stadionu-podána žádost o dotaci na
MŠMT, rekonstrukce kina)
➢ školství (investice do učeben odborných předmětů ve školách, rekonstrukce vodárny příprava žádosti o dotaci z IROPu na neformální vzdělávání)
➢ rozvoj podnikání (příprava PD cyklostezky Jamská, majetková příprava k PZ Jamská II,
identifikace nových ploch pro podnikání, řešení linkové dopravy v PZ , nové trasování
linkového autobusového vedení dopravy)
➢ Akce z participativního rozpočtu - setkání s občany (úvoz na Klafaru, pítko v atriu u
prodejny ENPEKA)
Úkol: Prověřit informace o dotacích na sportoviště (fotbalový stadion) z FV T: průběžně,
zodpovídá Ing. Vráblová
Úkol : Informovat komisi rozvoje o novém řešení linkové dopravy na PZ
zodpovídá p.starosta
6.
●
●

T: do dubna 2017,

Plán činnosti komise na rok 2017
Akce předneseny na minulé komisi, zahájena diskuze členů komise k těmto i jiným
akcím, role komise rozvoje v připravovaných akcích města
P. Miklík upozornil na skutečnost, že sídliště Klafar není teplofikováno, navrhl vypracovat
studii a využít levné teplo ze ŽĎASu

●

●

P. Miklík upozornil na problematiku pitné vody ve městě, poukázal na materiál
Hydrologické poměry nádrže Staviště - materiál bude projednáván na dalším jednání
komise
P. Miklík podal informace o nově vyhlášených dotacích v programu Nová zelená
úsporám na Výstavbu nízkoenergetických bytových domů, Zelené střechy a Využívání
tepla z odpadní vody a na kotlíkové dotace.

Úkol: Plán akcí (priorit) Rady na r. 2018 - cca 8 projektů, představit komisi k možnosti aktivní
účasti komise na předprojektové přípravě akcí T: červen 2017, zodpovídá: p. starosta
Úkol: Předat informace o nových dotacích p. Adlerové, aby byl zpracován článek do Žďárského
zpravodaje T: do 20. 1. 2017, zodpovídá: Ing. Vráblová
Úkol: Na březnové jednání komise pozvat nového projektového koordinátora - zodpovídá:
Ing. Vráblová

Další jednání komise rozvoje města a ŽP je naplánováno na 7. února 2017.
Program dalšího jednání: Administrativní úkony, Kontrola úkolů, Informace z pracovních skupin,
Řešení úkolů dle plánu činnosti schváleného Radou města, městská zeleň, nemotorová
doprava,materiál p. Miklíka k energetice, CZT a vodě, sčítání dopravy.

