
strana 1/3 

 

 

 

 

 

Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
komise pro rozvoj města a strategické plánování 

z jednání č. 3 ze dne 18.6.2019 
 

č.j.: MUUO/20196/2019/ORM/nm 

č. spisu: 1365/2019 

počet listů: 3 

počet příloh/listů příloh:2/9 

 

Přítomni: 
MUDr. Jiří Řezníček, Mgr. Jiří Holubář, Tomáš Teplý, Jiří Jansa, Ing. 
Michal Kokula, Ladislav Simon 

Omluveni: Ing. Libor Fojtík 

Zapisovatel: Michal Nezdařil 

Místo a čas jednání: 
Městský úřad, Sychrova 16, zasedací místnost stavebního úřadu, 16:00 
hod. 

Program jednání: 

1. Projednání minulého zápisu a úkolů 
2. Vyhodnocení akčního plánu města 

3. Projednání cenové nabídky na aktualizaci strategického plánu 
města 

4. Různé 

 

1. Projednání minulého zápisu a úkolů 

Komise byla seznámena s výstupem z Rady města. Rada města neshledala důvod zřídit na MěÚ 

pracovní pozici k řešení dotačních titulů. Výzvy k dotačním titulům sledují jednotliví vedoucí odborů. 

Komise bude sdělovat podněty k dotacím prostřednictvím pana Michala Nezdařila příslušným 

vedoucím odborů, úkoly budou zadávány přes Radu města formou zápisu z jednání komise. Komise 

žádá Radu města o informaci, zda vypíše výběrové řízení na externí společnost pro management všech 

dotačních titulů. V případě, že nebude výběrové řízení vypsáno, žádá o předložení dvou tabulek – 1. 

tabulka všech externích subjektů, které městu zařizují management spojený s dotačními tituly a 2. 

tabulka všech externích subjektů, které městu aktuálně zařizují management spojený s dotačními tituly 

(zde uvést předmět a celkovou cenu služby). 
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Návrhy a doporučení: 

Komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí vypsat výběrové řízení na externí společnost pro 

management všech dotačních titulů. 

Komise požaduje předložení tabulky všech externích subjektů, které městu zařizují management 

spojený s dotačními tituly. 

Komise požaduje předložení tabulky všech externích subjektů, které městu aktuálně zařizují 

management spojený s dotačními tituly. 

 

2. Vyhodnocení akčního plánu města 

Komisi bylo předloženo aktuální vyhodnocení akčního plánu města, ta jej projednala a připomínkovala 

viz příloha. 

 

3. Projednání cenové nabídky na aktualizaci strategického plánu 

města 

Komisi byla předložena cenová nabídka ad společnosti AQE advisors, a.s. na aktualizaci strategického 

plánu města. 

Návrhy a doporučení: 

Komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí vypsat výběrové řízení na aktualizaci strategického 

plánu města. 

 

4. Různé 

Komise požaduje pozvat na příští jednání pana Pavla Šislera. Pan Tomáš Teplý připraví na září 2019 

seminář ohledně dotačních titulů – bude pozváno vedení města, radní a vedoucí odborů. 

Návrhy a doporučení: 

Komise požaduje předložení harmonogramu přípravy Strategického plánu rozvoje města Ústí nad 

Orlicí pro období 2021-2025. 
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Termín příštího jednání: 

Příští jednání komise se uskuteční dne 10.9.2019 od 14:30. 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17:00. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 18.6.2019 

Příloha č. 2 – Upravené vyhodnocení akčního plánu města 

 

Zapsal: Michal Nezdařil zapisovatel 18.6.2019 
 

Ověřil: MUDr. Jiří Řezníček předseda komise 18.6.2019 
 

 


