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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 3/2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování ze dne 05.06.2019.

Zpracováno dne 05.09.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

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. 3/2019 ze zasedání výboru konaného dne
05. 06. 2019.

MĚSTO TIŠNOV
Výbor pro strategické plánování
Z á p i s č. 3/2019
za zasedání výboru dne 05. 06. 2019
Termín:
Místo:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Přítomni:

05.06.2019; Zahájení v 16:00 hod. / Závěr v 18:13 hod.
zasedací místnost v přízemí radnice, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Bc. Denisa Šmídková
Ing. Libuše Čermáková
Ing. Libuše Čermáková, Bc. Jiří Dospíšil, Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová,
Mgr. Pavla Veselá Hanusová, Tomáš Havlát, Jan Křehlík, Zdeněk Kunický, Aleš
Navrátil, Štěpán Pilný, MUDr. Veronika Pozděnová, Mgr. Martin Sebera, Ing.
Václav Šikula
PhDr. Irena Ochrymčuková (příchod v 16:15), Mgr. David Vávra, Ing. Zuzana
Brzobohatá, PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Karel Souček, Mgr. Monika Chlupová
Fruhwirtová
--Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. Miroslava Vyhňáková, Mgr. Jan Brdíčko, Mgr.
Pavel Hanák

Omluveni:

Neomluveni:
Hosté:

Program:
1) Zahájení
2) Zadání architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Míru v Tišnově
3) Koncepce kultury
4) Koncepce cestovního ruchu
5) Aktuální informace ve věci „Kapacity škol na Tišnovsku“
6) Různé

1. Zahájení
Předseda výboru Bc. Dospíšil oznámil přítomným řádné svolání Výboru pro strategické plánování,
přítomnost 11 členů na začátku jednání a prohlásil jednání za usnášeníschopné. Zápis z minulého
jednání byl řádně ověřen. Předseda výboru Bc. Dospíšil za ověřovatele zápisu navrhl Ing. Libuši
Čermákovou a dále určil, že zapisovatelkou bude tajemnice výboru Bc. Denisa Šmídková.
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Předseda Bc. Dospíšil uvítal na jednání městskou architektku Ing. arch. Vydrovou a vedoucí OIPP Ing.
Vyhňákovou.
 Zapisovatelkou byla určena tajemnice výboru Bc. Denisa Šmídková.
Výsledek hlasování

Pro
11

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 11 členů)
Usnesení bylo přijato

 Ověřovatelkou zápisu byla navržena Ing. Libuše Čermáková.
Výsledek hlasování

pro
11

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 11 členů)
Usnesení bylo přijato

 Hlasování k navrženému programu jednání.
Výsledek hlasování

pro
11

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 11 členů)
Usnesení bylo přijato

2. Zadání architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Míru v Tišnově
Předseda výboru předal slovo paní architektce Ing. arch. Vydrové, která hovořila o přípravě
architektonické soutěže na revitalizaci náměstí v Tišnově a o soutěžních podmínkách. Uvedla, že byly
připraveny tyto materiály (soutěžní podmínky, zadání urbanisticko-architektonické soutěže). Soutěžní
podmínky vznikly na základě manuálu komory architektů.
Ing. arch. Vydrová prošla s členy výboru jednotlivé kapitoly materiálu. Zmínila členy poroty, experty,
podmínky soutěže a hodnocení. Uvedla, že se jedná o soutěž projektovou, jejímž cílem je najít
nejlepšího zpracovatele návrhu. Týmy budou autorizované osoby. Je třeba splnit regule České komory
architektů. Součástí podkladů pro soutěžící jsou také materiály jako: fotomapy, 3D digitální model,
fotografie pro zákres, katastrální mapy, obrazy současného stavu náměstí či historické fotografie.
Uvedla, že materiály jsou k dispozici také na webových stránkách a účastníci se zde mohou seznámit se
soutěží.
Příchod PhDr. Ochrymčukové v 16:15 hodin.
Ing. arch. Vydrová se zmínila, že se jedná o soutěž anonymní. Ing. arch. Vydrová hovořila také o
hodnotících kritériích, termínech a cenách pro vítěze. Podotkla, že vyhlášení soutěže proběhne až v září.
Následně proběhla diskuze na téma revitalizace náměstí.
Ing. Čermáková se dotázala, z jakého důvodu se termín soutěže posouvá.
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Ing. arch. Vydrová odpověděla, že je to z důvodu úprav smlouvy s budoucím vítězem. Je potřeba
smlouvu po právní stránce doladit.
Ing. arch. Vydrová ještě doplnila informaci, že přibližně tři měsíce po uzavření vyhodnocení soutěže se
může konat výstava soutěžních návrhů, což je příležitost seznámit veřejnost s návrhy.
PhDr. Ochrymčuková zmínila drobnou připomínku k materiálu ohledně kulturních akcí. Není tam
počítáno s prostorem pro parket.
Ing. arch. Vydrová se vyjádřila, že to tam lze zapracovat.
Ing. arch. Vydrová uvedla, že obecně není cílem soutěžící svazovat detailními podmínkami. Je třeba
stanovit základní meze a ponechat prostor pro jejich kreativitu. Drobné detaily je možné řešit i
následně.
Předseda Bc. Dospíšil uvedl, že se jedná o srdce Tišnova. Zmínil se, že jedna tepna města zrovna včera
byla slavnostně otevřena (ulice Brněnská). Když se ve městě změní něco, co už v Tišnově existuje, tak
vznikají diskuze lidí a totéž bude i v případě náměstí.
Ing. Čermáková dodala, že by bylo dobré, aby náměstí trochu žilo. Kromě trhů se zde nic nekoná. Není
zde restaurace na patřičné úrovni.
Předseda Bc. Dospíšil reagoval, že nyní na náměstí bohužel nejsou vytvořeny ty správné podmínky. Na
parkovišti a komunikaci nelze udělat restauraci. Je rád, že zde jsou alespoň trhy, které fungují skvěle.
Tomáš Havlát se také připojil do diskuze na téma restaurace na náměstí.
Jan Křehlík podal podnět ke kritériím hodnocení, zda by se tam mohla zahrnout i „udržitelnost“ k
přiměřenosti řešení a jeho realizovatelnosti.
Ing. arch. Vydrová uvedla, že to možné je.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování doporučuje zastupitelstvu města schválit Zadání urbanistickoarchitektonické soutěže REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU V TIŠNOVĚ dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12 členů)
Usnesení bylo přijato

3. Koncepce kultury
Předseda výboru uvítal ředitele MěKS Tišnov Mgr. Brdíčka a také jeho zástupce Mgr. Hanáka.
Ředitel Mgr. Brdíčko představil Koncepci kultury. Jedná se o dokumenty, které vznikly na zakázku.
Uvedl, že s kolegou Hanákem zpracovali akční plány k dané Koncepci. Jedná se o limitovaný akční plán.
Smyslem bylo vytyčit směr, kterým by se měla ubírat kultura, abychom dosáhli ideálního stavu. Jedná se
o sadu podnětů a nápadů. Materiály vychází také z investičního výhledu města.
Štěpán Pilný vznesl dotaz, zda vznikne nové pracovní místo vzhledem k tomu, že se v obou koncepcích
mluví o koordinátorech těchto oblastí.
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Předseda Bc. Dospíšil doplnil, že obě koncepce předpokládají posílení koordinační role radnice. Mělo by
se jednat o částečné úvazky.
MUDr. Pozděnová vznesla připomínky a podněty k materiálu. Přimluvila se za opakování akce
„Martinská vinná stezka“ v ulicích města, neboť se jí tato akce líbila.
MUDr. Pozděnová se informovala na lavičky na ulici Brněnská. Dostala podnět od starších občanů, aby
tam byly lavičky.
Ing. Šikula uvedl, že lavičky tam byly, jsou a nějaké ještě přibydou.
Jan Křehlík požádal o změnu materiálu v bodě, kde je zmínka o studii protipovodňových opatření.
Předseda Bc. Dospíšil uvedl, že s připomínkou souhlasí. Primárním cílem je rekreační využití kolem řeky
a dovětek o návaznosti na protipovodňovou studii se tedy vypustí.
Proběhla diskuze o koordinování akcí MěKS v Tišnově a také v okolí.
PhDr. Ochrymčuková podotkla, že by bylo dobré zřídit „Kulturu Tišnovsko“ nikoliv jenom „Tišnov“.
Jan Křehlík dodal, že by bylo dobré Tišnovské noviny rozšířit i do okolních obcí, například do obchodů ve
vesnicích.
Mgr. Sebera, Ph.D. podal připomínku k analytické části Koncepce, ohledně sportu a kultury. Citoval část
textu, který by chtěl pozměnit. Je zde uvedeno, že hrozbou pro kulturu je možnost budoucí větší
podpory sportu na úkor kultury. Hrozbou je podle něj nedostatek financí pro kulturu.
Mgr. Brdíčko uvedl, že zde jde o Koncepci kultury, nikoliv sportu.
Proběhla diskuze ohledně dotací na kulturu a sport.
Předseda Bc. Dospíšil uvedl, že je to o prioritách rozdělování peněz. Obecně řečeno kultura
v budoucnosti nemusí „soupeřit“ jen se sportem, ale i s dalšími oblastmi (doprava, životní prostředí,…).
Hrozbou je skutečně „nedostatek financí pro kulturu“.
Aleš Navrátil dodal, že by bylo lepší v dokumentu porovnávat kulturu mezi více městy podobné
velikosti, nikoliv porovnávat sport s kulturou. Přesto je za zpracování Koncepce rád.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování doporučuje zastupitelstvu města schválit Koncepci rozvoje kultury
města Tišnova, vč. akčního plánu, a to dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování

Pro
12

Proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12 členů)
Usnesení bylo přijato

4. Koncepce cestovního ruchu
Materiál představil ředitel MěKS Mgr. Brdíčko. Jedná se o sadu opatření pro rok 2020-2022. Jde o
strukturovaný dokument, který by měl sloužit pro rozvoj cestovního ruchu.
Zdeněk Kunický se dotázal, proč se zde nepočítá i se sportovní turistikou.
Mgr. Brdíčko objasnil, že cílem bylo vytipovat úzké cílové skupiny. Jednalo se konkrétně o seniory,
cykloturistiku a mládež. Prioritní byly tyto tři cílové skupiny.
MUDr. Pozděnová uvedla, že zámek v Lomnici již neslouží potřebám školství, ale byl vrácen majitelům.
Také seznam restauračních zařízení by bylo dobré v Koncepci aktualizovat.
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Mgr. Sebera, Ph.D. zmínil, že obě koncepce jsou protkány indikátory. Chtěl by vědět, jak jsou naplněny
aktuálně, aby šlo za pár let vidět, že došlo ke změně. Myslí tím indikátory jako například počet
návštěvníků apod.
Mgr. Brdíčko odpověděl, že to lze dát do akčních plánů.
Jan Křehlík zmínil knihu Květnice, kterou vydal Jihomoravský kraj, v níž je Květnice na prvním místě.
V této Koncepci Květnice příliš zmíněná není, uvedl.
Mgr. Brdíčko vysvětlil, že z hlediska turistického ruchu se sice Květnice nabízí jako priorita, ale cílem
není uvést Květnici jako hlavní atrakci a to z důvodu ochrany přírody. Květnice by návalem turistů
trpěla, kdyby byla prioritní.
Proběhla diskuze ohledně Květnice, přičemž členové většinově podpořili spíše ochranu Květnice.
Jan Křehlík dodal, že se mu líbí, že je v Koncepci zahrnuta cykloturistika.
Jan Křehlík podotkl, že bude hlasovat proti této Koncepci a to kvůli tomu, že jednou z podporovaných
priorit jsou místní pivovary. Osobně je příznivcem zdravého životního stylu a alkohol nemůže podpořit.
Proběhla diskuze na téma pivo a pivnice ve městě.
MUDr. Pozděnová uvedla, že je pivnice unikátní a cenná. Alkohol je věc sebekázně a kontroly.
Tomáš Havlát doplnil diskuzi ohledně pivovarů a pivních festivalů. Dodal, že se v tomto případě dle jeho
názoru nejedná o podporu alkoholismu.

Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování doporučuje zastupitelstvu města schválit Koncepci rozvoje
cestovního ruchu na Tišnovsku, vč. akčního plánu, a to dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování

Pro
11

Proti
1

zdržel se
0
(přítomno 12 členů)
Usnesení bylo přijato

5. Aktuální informace ve věci „Kapacity škol na Tišnovsku“
Materiál uvedl Mgr. Sebera, Ph.D. Seznámil členy výboru s aktuální situací. Zmínil setkání vedení města
a MAP se zástupci obcí DSO Tišnovsko dne 29. 5. 2019. Závěrem této schůzky bylo:
a) vytipovat ve společné diskuzi s řediteli okolních škol (Dolní Loučky, Lomnice, Žďárec) a se starosty
daných obcí jejich nabídku ke zvýšení atraktivity; přizvat tyto subjekty ke společnému jednání dne 17. 6.
2019 v 15:00 hod. do prostor DSO – úkol pro MAP;
b) prověřit a navrhnout možnosti zvýšení kapacity a její naplnění ve školách mimo Tišnov – Předklášteří,
Lomnice, Dolní Loučky – úkol pro DSO Tišnovsko;
c) zjistit od Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko přehled územního rozvoje obcí v ORP Tišnovsko v
návaznosti na územní plán bytové výstavby v horizontu 5 let (počet domů a bytů plánovaných postavit)
– úkol pro DSO Tišnovsko;
d) zvýšit kapacitu základních škol v Tišnově o 4 - 6 tříd – úkol pro město Tišnov.
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Mgr. Sebera, Ph.D. uvedl, že dle zápisu dětí do prvních tříd v letošním roce víme, že v září 2020 budeme
muset naplnit všechny nově otevírané třídy na maximální počet žáků ve třídě, tedy 30. V září 2021 nám
již ani tento krok (30 dětí ve třídě) nezajistí přijmutí všech dětí z okolních obcí.
Předseda Bc. Dospíšil doplnil, že Tišnov tuto situaci nezachrání, tím že postaví šest tříd, ale je potřeba,
aby k tomu přispěly i školy z okolních obcí. Je potřeba, aby také navýšily kapacitu svých škol.
Proběhla diskuze ohledně škol a obcí.
Štěpán Pilný podal dotaz, zda okolní obce, uvažují o speciálních třídách.
Mgr. Sebera, Ph.D. uvedl, že v ředitel ZŠ Lomnice zvažuje o profilování školy směrem k třídám
zaměřených na sport. Uvedl, že v ZŠ v Lomnici mají krom mnohého sportovního zázemí i bazén, takže by
to byla zajímavá myšlenka. Uvažuje se také například o jazykových třídách, uvedl. Tato vize bude
projednávána 17. 6. 2019, viz. bod a) výše.

Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování bere na vědomí aktuální informace ve věci „Kapacity škol na
Tišnovsku“.
Výsledek hlasování

Pro
12

Proti
0

zdržel se
0
(Přítomno 12 členů)
Usnesení bylo přijato

6. Různé
6.1. Hotel Květnice
Předseda výboru Bc. Dospíšil informoval členy výboru o aktuální situaci ve věci hotelu Květnice. Po
právní stránce zůstává situace stejná, tj. město i nájemce si vyměnili výpovědi. Od srpna by město mělo
s hotelem volně disponovat. Aktuálně registrujeme jednoho zájemce o část prostoru. Nabízí se tedy
otázka využití těchto prostorů, uvedl. Je to otázka strategická, tudíž vhodná pro výbor.
Předseda Bc. Dospíšil otevřel diskuzi.
Ing. Čermáková uvedla, že by tam bylo dobré alespoň dole zachovat pohostinství.
Předseda uvedl, že by si to také přál, ale aktuálně o to není příliš zájem. Vychází přitom z neúspěšně
vyhlášených záměrů v minulých letech a také z konzultací s odborníky z oblasti gastronomie.
Jan Křehlík přispěl dvěma nápady a to, že by tam mohly vzniknout byty nebo tzv. učebny „lidušky“, tedy
ZUŠ.
PhDr. Ochrymčuková dodala, že učebny „lidušky“ nejsou špatný nápad, avšak záleží na kapacitě
Květnice.
6.2. Plán práce
Předseda Bc. Dospíšil seznámil členy výboru s plánem práce, tedy oznámil členům termíny dalších
zasedání. Jedná se o termíny 11. 9. a 27.11. Členové výboru tyto termíny vzali na vědomí.
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Jan Křehlík informoval, že se účastnil akce s cyklokoordinátorem Martínkem v knihovně a bylo to velmi
zajímavé. Dotázal se, jaké to bude mít pokračování.
Předseda Bc. Dospíšil uvedl, že bychom potřebovali na část úvazku najít člověka, který by se věnoval
mobilitě a tomuto tématu. Máme nějaký tip a budeme to řešit, uvedl.
Ing. Čermáková se připojila k diskuzi a uvedla, že se této akce také účastnila. Představovala by si, aby na
takovéto úrovni probíhaly všechny akce a setkání pro veřejnost. Přála by si, aby všechny akce s občany
byly konstruktivní a něco přinesly.
MUDr. Pozděnová informovala o tom, že mluvila s přednostou stanice nádraží a ten jí oznámil, že
rekonstrukce železnice v Tišnově bude odsunuta na neurčito, z důvodu rekonstrukce železnice v
Pardubicích. Pardubice dostanou patrně přednost. Až budou zprovozněny Pardubice, začne se řešit
rekonstrukce železnice Královo Pole -Tišnov.

Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování bere na vědomí aktuální informace ve věci Hotelu Květnice.
Výsledek hlasování

Pro
12

Proti
0

zdržel se
0
(Přítomno 12 členů)
Usnesení bylo přijato
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Jednání výboru ukončil předseda v 18:13 hod. Termín dalšího řádného zasedání Výboru pro strategické
plánování byly stanoven na 11.9. 2019 v 16:00 hodin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapsala:
Bc. Denisa Šmídková
Tajemnice výboru

………..…………………………..

Schválila: Ing. Libuše Čermáková
Ověřovatelka zápisu

.………………………………….

Kontrola: Bc. Jiří Dospíšil
Předseda výboru

……………………………………
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