Zápis
z 8. jednání Komise rozvoje města
konaného dne 13.11.2019 ve Žďáře n. S.
Garant komise:Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města
Předseda komise:Mgr. Zdeněk Navrátil
Tajemník komise:Ing. Jan Prokop
Přítomni: Jaroslav Miklík, Ing. Miloslav Sláma, Bc. Lucie Zemanová, Bc.
Roman Souček, Ing. Jan Novák, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Jaromír Brychta
(v průběhu jednání přítomen)
Omluveni:Mgr. Marek Novák, Mgr. Zdeněk Navrátil
Nepřítomni:
Hosté:Ing. Irena Škodová
Ing. Martin Mrkos,Mgr. Ludmila Řezníčková (místostarostka města)
Legenda: červeně jsou informace pro RM, fialově jsou úkoly v rámci komise

1. Program jednání
Hlasování o programu jednání 13.11.2019.
Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byl program schválen.

2. Účast hostů
Hlasování o účasti hostů na jednání komise 13.11.2019: Ing. Irena Škodová
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Po projednání byla účast hostů schválena.

3. Koncepce rozvoje Farských humen
● Host: Ing. Irena Škodová
● Představení materiálu - prezentace Farských humen (autor: arch. Radilová) příloha č. 1.
Komise doporučuje radě městě pokračování v přípravě realizace dle představeného
materiálu arch. Radilové.

K jednání komise se připojil Mgr. Jaromír Brychta.
4. Průmyslová zóna - Jamská II
● Host: Ing. Irena Škodová
● Prezentace materiálu přípravy prům. zóny Jamská II (příloha č. 2).
● Jan Prokop: Informace o podání žádosti o dotaci na MPO.
● Ing. Sláma doporučuje vznést požadavek na motivaci budoucích investorů k
parkování kol zaměstnanců.
● Ing. Voráček doporučuje vznést požadavek na motivaci budoucích investorů
ke zřizování dobíjecích stanic pro elektrovozy, elektrokola apod.
Komise doporučuje radě města pokračování v přípravě realizace dle představeného
materiálu Ing. Škodové.
5. Projekty města - aktuální stav (ORUP)
● Informace o probíhajících stavbách - Ing. Irena Škodová
● Prezentace dle př. č. 3.
● Diskuze k jednotlivým návrhům.

6. Vetelská naučná stezka
● Informace paní místostarostky: Vetla bude rozdělena na jednotlivé části. Byla
vysázena a obnovena pěší stezka za Peršlíkem (podána žádost o dotaci do
výzvy 09/2019 Nár. programu živ. prostředí). V přípravě je vytvoření nových
rybníků - nádrží ve spolupráci s AOPK, a další obnova stezek, polních cest.

7. Termíny konání KRM v r. 2020
● Žádost Mgr. Marka Nováka na přesunutí jednání na pondělí.
○ Mgr. Řezníčková: pondělky s ohledem na pravidelná jednání RM, příp.
krajského zastupitelstva nejsou možné.
● Tajemník komise představil navržené termíny:
○ 8.1.2020
○ 12.2.2020
○ 11.3.2020
○ 8.4.2020
○ 13.5.2020
○ 10.6.2020
○ 9.9.2020
○ 7.10.2020
○ 11.11.2020

○ 2.12.2020
Termíny byly projednány a schváleny, čas zůstává stejný - 16:30.

8. Pozvánka (tajemník komise)
○
Setkání s občany - 19.11.2019 v 17 hodin, zas. místnost ZM MěÚ, volné
téma.
Další jednání komise rozvoje města a životního prostředí proběhne ve středu
4.12.2019, v 16:30 v zasedací místnosti rady města, 2. patro budovy MěÚ Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou.
Na příští jednání bylo navrženo p. předsedou: bude doplněno v pozvánce.

