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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 2/2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování ze dne 11.03.2019.

Zpracováno dne 04.04.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
předseda výboru

Bc. Dospíšil Jiří
předseda výboru

Bc. Šmídková
Denisa
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Výbor pro strategické plánování předkládá zápis č. 2/2019 ze zasedání výboru konaného dne
11. 03. 2019.

MĚSTO TIŠNOV
Výbor pro strategické plánování
Z á p i s č. 2/2019
za zasedání výboru dne 11. 03. 2019
Termín:
Místo:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Přítomni:

11.03.2019; Zahájení v 18:10 hod. / Závěr v 20:00 hod.
zasedací místnost v přízemí radnice, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Bc. Denisa Šmídková
Mgr. Pavla Hanusová
Ing. Zuzana Brzobohatá, Ing. Libuše Čermáková, Bc. Jiří Dospíšil, Mgr.
Monika Chlupová Fruhwirtová, Mgr. Pavla Hanusová, Tomáš Havlát, Jan
Křehlík, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, PhDr. Irena Ochrymčuková, Štěpán
Pilný, MUDr. Veronika Pozděnová, Mgr. Martin Sebera,
Ph.D., Ing. Karel Souček, Ing. Václav Šikula, Mgr. David
Vávra, PaedDr. Radmila Zhořová
----Ing. Jan Binek, Ph.D., Ing. Eva Švecová, Ing. Václav Drhlík, Mgr. et Mgr. Jaroslav
Salajka, Ing. Petra Jůzová, Mgr. Iva Dvořáčková

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

Program:
1) Zahájení
2) Návrh strategického plánu města pro období 2021-2025
3) Investiční výhled města na období 2019-2021
4) Koncepce kultury
5) Koncepce cestovního ruchu
6) Různé

1. Zahájení
Předseda výboru Bc. Dospíšil oznámil přítomným řádné svolání Výboru pro strategické plánování,
přítomnost 17 členů na začátku jednání a prohlásil jednání za usnášeníschopné. Zápis z minulého
jednání byl řádně ověřen. Předseda výboru Bc. Dospíšil za ověřovatele zápisu navrhl Mgr. Pavlu
Hanusovou a dále určil, že zapisovatelkou bude tajemnice výboru Bc. Denisa Šmídková.

Zápis č. 2/2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování ze dne 11.03.2019

1

 Zapisovatelkou byla určena tajemnice výboru Bc. Denisa Šmídková.
Výsledek hlasování

Pro
17

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 17 členů)
Usnesení bylo přijato

 Ověřovatelkou zápisu byla navržena Mgr. Pavla Hanusová.
Výsledek hlasování

pro
17

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 17 členů)
Usnesení bylo přijato

 Hlasování k navrženému programu jednání.
Výsledek hlasování

pro
17

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 17 členů)
Usnesení bylo přijato

2. Návrh strategického plánu města pro období 2021-2025
Starosta Dospíšil předal slovo Ing. Binkovi, Ph.D. ze společnosti GaREP, který pro město zpracoval návrh
Strategického plánu města Tišnova pro období 2021-2025.
Ing. Binek, Ph.D. prezentoval členům strategického výboru návrhovou část dokumentu. Hovořil o
proběhlých pracovních skupinách a setkání s obyvateli. Členové výboru následně diskutovali a dávali své
podněty k úpravám daného dokumentu.
Ing. Jan Binek, Ph.D. dále hovořil o tvorbě 5 letého plánu a o jednotlivých prioritách a podporovaných
aktivitách a doporučeních, na co by se město mělo zaměřit.
Kvůli obecnějšímu pojetí koncepce je žádoucí konkretizovat ve strategickém plánu aktivity na realizační
období. Dále probíral jednotlivé body návrhu Strategického plánu pro rok 2021-2025.
Proběhla diskuse ohledně nejvhodnějšího řešení ohledně pietních prostor u nového hřbitova. Dále se
diskutovalo na téma parkovacích míst při výstavbě nových bytů a nad zpracováním plánu mobility
města, kdy prioritou města je zejména zkvalitnění fungování dopravy.
Ing. Bc. Brzobohatá uvedla, že se do budoucna uvažuje o nárůstu elektromobility, proto je vhodné
uvažovat nad zřízením veřejné stanice.
Odchod Mgr. Vávry v 18:38 hod.
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Starosta uvedl, že město je podporovatelem řešení mobility, je členem asociace cykloměst. Dále navrhl
zabývat se řešením mobility města s důrazem na podporu pěší, cyklistické a veřejné dopravy
v návaznosti na koncepci řešení dopravy.
Ing. Binek, Ph.D. hovořil o možnostech zlepšení společné koordinace pořádání akcí, popř. o možnosti
zavedení koordinátora z MěKS.
Debatovalo se nad vydefinováním veřejně prospěšných činností zajišťovaných pro obyvatele města
externími subjekty a jejich stabilní podpoře. Hovořilo se rovněž o aktivitách, které zajišťují organizace
pro děti atd.
V neposlední řadě proběhla diskuze nad tím, jak co nejlépe uchopit kvalitu příspěvkových organizací.
Hovořilo se o podpoře, dotačních programech a rozdělování dotací. Město má snahu podporovat právě
neziskové organizace.
Ing. Binek, Ph.D. na závěr sdělil, že strategický plán zašle městu k závěrečné kontrole. Poté bude
předložen zastupitelstvu města.
Starosta Dospíšil poděkoval společnosti GaREP, spol. s.r.o., jmenovitě Ing. Binkovi, Ph.D. za jeho
zpracování nového strategického plánu a rovněž za jeho účast na dnešním jednání.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování bere na vědomí Návrh strategického plánu města pro období 20212025 v této podobě.
Výsledek hlasování

pro
16

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 16 členů)
Usnesení bylo přijato

3. Investiční výhled města na období 2019-2021
Materiál uvedl Ing. Karel Souček. Hovořil o plánu investic a oprav, stručně popsal nejdůležitější
investice a opravy.
Starosta materiály doplnil. Smyslem je pojmenovat všechny akce, které by pro město byly potřebné
s tím, že se zařadí dle rozpracovanosti a zejména dle finančních možností města do 3 let. Výhled je
předložen k diskuzi. Hovořil o hospodaření a střízlivých odhadech financí na účtu města. Otevřel
rozpravu.
Diskuze:
Mgr. Sebera, Ph.D. se vyjádřil k projektům, které jsou pod čarou, že se bude snažit, aby byl zajištěn
finanční odhad rekonstrukce budovy Riegrovy anebo stavby nové ZŠ. Jedná se o rámcový odhad těchto
dvou akcí.
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Ing. Bc. Brzobohatá zmínila vizi. Jestli bychom neměli předběžně na ulici Moukova, tu svou část, kde
máme pozemky, vybudovat městské byty. Hovořila o bytových domech a možném dotačním titulu.
Ing. Souček dále hovořil o projektech na Mlékárně, o sociálních bytových domech. Poté hovořil
o rekonstrukci letního kina. Kino bude při rekonstrukci minimálně rok zavřeno. Plánuje posunout
rekonstrukci o rok dopředu, tedy na rok 2020.
Zdeněk Kunický hovořil o výjezdu u cyklostezky Ostrovec, o zpomalení rychlosti v této části. Úvaha nad
příčným prahem proto, aby se jízda po cyklostezce zpomalila.
Proběhla diskuze ohledně řešení dopravních situací.
Jan Křehlík uvedl, že by bylo vhodné, aby se co nejvíce finančních prostředků dalo do údržby města, ale i
do drobných oprav.
Ing. Drhlík odpověděl, že za poslední dobu (6 let) se hodně opravovalo. A určitě se bude v tomto trendu
pokračovat i nadále.
PaedDr. Zhořová vznesla dotaz, jak to vypadá s hotelem Květnice.
Starosta odpověděl, že Ekostavby podaly Městu výpověď z nájemní smlouvy. Město rovněž dalo
výpověď společnosti Ekostavby, přičemž nájemní vztah zanikne nejpozději 31.7.2019. Nadále se budou
řešit právní důsledky výpovědí. V současně době máme hotel fyzicky převzatý a máme od něj veškeré
klíče. Současně by se již nyní měli zastupitelé města zabývat myšlenkou, co dál s hotelem Květnice.
Ing. Souček obeznámil členy strategického výboru s tím, že jsme se přihlásili do krajské soutěže
o nejlépe opravenou památku (fasádu hotelu Květnice). Hlasování probíhá na webových stránkách.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování bere na vědomí investiční výhled města na období 2019-2021

Výsledek hlasování

Pro
16

Proti
0

zdržel se
0
(přítomno 16 členů)
Usnesení bylo přijato

Starosta navrhl hlasovat pro změnu programu, tedy o odložení posledních dvou materiálů na příští
zasedání Výboru pro strategické plánování z důvodu pokročilého času. Navrhl tedy z časových důvodů
projednat Koncepci kultury a Koncepci cestovního ruchu až na příštím zasedání Výboru.
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Předseda výboru Bc. Dospíšil navrhl tuto změnu programu jednání:
1) Zahájení
2) Návrh strategického plánu města pro období 2021-2025
3) Investiční výhled města na období 2019-2021
4) Různé

Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování schvaluje změnu programu

Výsledek hlasování

Pro

proti

zdržel se

16

0

0
(přítomno 16)
Usnesení bylo přijato

6. Různé

Jan Křehlík by uvítal odborné vysvětlení dopadu případné realizace protipovodňových opatření podél
řeky Svratky. Materiál je odborný, ale uvítal by vizualizaci, aby se s ním strategický výbor seznámil.
Starosta se vyjádřil, že je za návrh rád, ale návrh prozatím odmítl, neboť studie není v současné době
stále dle představ vedení města. Bude se přepracovávat dle připomínek architekty. Po přepracování
budou s tímto materiálem seznámeni i členové strategického výboru.
Další podněty nezazněly.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným.
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Jednání výboru ukončil předseda Bc. Dospíšil v 20:00 hod. Termín dalšího řádného zasedání Výboru pro
strategické plánování nebyl stanoven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapsala:
Bc. Denisa Šmídková
tajemnice výboru

………..…………………………..

Schválila: Mgr. Pavla Hanusová
ověřovatelka zápisu

.………………………………….

Kontrola: Bc. Jiří Dospíšil
předseda výboru

……………………………………

Přílohy Zápisu č. 2/2019:
Příloha č. 1)

Návrh strategického plánu města pro období 2021-2025

Příloha č. 2)

Investiční výhled města na období 2019-2021

Přílohy zápisu jsou k dispozici na webových stránkách města Tišnova:
http://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-rada-mesta/vyboryzastupitelstva/vybor-pro-strategicke
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