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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.12.2019
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - předseda výboru
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.

Zrušení Výboru pro strategické plánování
Obsah materiálu
Anotace

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
ruší
Výbor pro strategické plánování, a to v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. l) a § 117
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováno dne 05.12.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Bc. Dospíšil Jiří
předseda výboru

Bc. Dospíšil Jiří
předseda výboru

Bc. Dospíšil Jiří
předseda výboru

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Zastupitelstvu je předkládán návrh na zrušení Výboru pro strategické plánování, a to
především z důvodu aktuálně nedostatečné náplně práce pro tento výbor. Je
nezpochybnitelným faktem, že mnoho strategických témat (strategický plán; územní plán a
různé územní studie; problematika centrálního zásobování teplem, koncepce – bytová,
kultury, cestovního ruchu; dopravní; studie rekonstrukce Nemocnice Tišnov; apod.) bylo
projednáno a vyřešeno. Z tohoto důvodu je momentálně obtížné hledat odpovídající náplň
pro jednání výboru, aniž by se jednalo převážně o materiály, které následně budou
předmětem jednání zastupitelstva města (typicky – rozpočet, návrhy na udělení čestných
občanství a cen města, apod.). Dále lze doplnit, že mnoho témat je zcela transparentně
řešeno na úrovni komisí a výborů, pracovníci úřadu připravují kvalitní podklady
s dostatečným časovým předstihem (nestává se, že by byly materiály předkládány „až na
stůl“) a vedení města je taktéž otevřené případným dotazům zastupitelů k jakékoliv
problematice. Nikoliv nepodstatným je též fakt, že u valné většiny členů výboru, kteří jsou
zároveň členy zastupitelstva, se tedy bude jednat o časovou úsporu. Vzhledem k výše
uvedenému se tedy jeví jako vhodné tento poradní orgán zastupitelstva města zrušit.

