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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
komise pro rozvoj města a strategické plánování 

z jednání č. 2 ze dne 6.5.2019 
 

č.j.: MUUO/14829/2019/ORM/nm 

č. spisu: 1365/2019 

počet listů: 3 

počet příloh/listů příloh: 1/1 

 

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

Omluveni:  

Zapisovatel: Michal Nezdařil 

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

Program jednání: 

1. Projednání statutu komise 
2. Požadavky vedení města na náplň a zaměření činnosti komise     

3. Harmonogram přípravy Strategického plánu rozvoje města Ústí 
nad Orlicí pro období 2021-2025 

4. Stav žádosti o dotaci na výstavbu DDM v areálu Perla 01 (MMR--
regenerace brownfieldů) 

5. Různé 

 

1. Projednání statutu komise 

Komise se zabývala návrhem statutu, který byl jednotlivým členům zaslán e-mailem. 

Návrhy a doporučení: 

Komise schvaluje předložený statut Komise pro rozvoj města a strategické plánování Rady města Ústí 

nad Orlicí. 
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Hlasování:  

Pro: 7  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 

2. Požadavky vedení města na náplň a zaměření činnosti komise 

Starosta města pan Petr Hájek seznámil členy komise s požadavky na náplň a zaměření činnosti 

komise. Ta by se měla nyní soustředit na spolupráci při vyhodnocení současného Strategického plánu 

rozvoje města Ústí nad Orlicí na období 2015-2020 a následně se podílet na přípravě nového 

Strategického plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí na nadcházející období. Dále by komise měla 

pomáhat s vyhledáváním dotačních titulů, které jsou v souladu s platným Strategickým plánem 

rozvoje města Ústí nad Orlicí.  

 

3. Harmonogram přípravy Strategického plánu rozvoje města Ústí nad 

Orlicí pro období 2021-2025 

Během příští roku by měl být zpracován a schválen Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí pro 

období 2021-2025. Zpracování se předpokládá externí společností ve spolupráci s pracovními 

skupinami, komisí pro rozvoj města a strategické plánování a veřejností.  

Návrhy a doporučení: 

Komise požaduje předložení harmonogramu přípravy Strategického plánu rozvoje města Ústí nad 

Orlicí pro období 2021-2025. 

 

4. Stav žádosti o dotaci na výstavbu DDM v areálu Perla 01 (MMR--

regenerace brownfieldů) 

Starosta města pan Petr Hájek seznámil členy s aktuálním stavem žádosti o dotaci na výstavbu DDM v 

areálu Perla 01. Nyní probíhá kompletace žádosti, chybí poslední dvě přílohy. Podání žádosti bude dle 

uzavřené smlouvy do 31.5.2019. Je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Podmínky jsou 

stanoveny tak, že se výběrové řízení může zrušit. Konečné rozhodnutí o případné realizaci by mělo 

být učiněno v září 2019 na jednání Zastupitelstva města. V 2. polovině roku 2019 začne společnost 

TEPVOS, spol. s r.o. s 1. etapou výstavby technické infrastruktury. 

 

 

 



strana 3/3 

 

5. Různé 

V rámci diskuze doplnil starosta města pan Petr Hájek informace k vyhledávání a získávání dotací a 

k využívání služeb externích společností. Komise doporučuje vytvořit novou pracovní pozici na 

Městském úřadě pro managament dotačních titulů. Než bude vybrán nový pracovník, tak doporučuje 

vypsat výběrové řízení na externí společnost pro management dotačních titulů. 

Starosta města informoval o vyhodnocování Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí, které 

probíhalo ve vedení města a na jednáních Rady města Ústí nad Orlicí, mimo jiné i v souvislosti 

s vyhodnocováním programového prohlášení na dané volební období. Komise požaduje předložení 

vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí, aby s ním mohla dále pracovat.  

Komise se shodla, že je nutné mít kvalitně připravené projekty na jednotlivé oblasti dotačních 

programů (5-6 oblastí) včetně včasného majetkoprávního vypořádání (výkup pozemků). 

Komise se zajímala o dotační možnosti na drobnou infrastrukturu prostřednictvím MAS ORLICKO. 

Návrhy a doporučení: 

Komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí zvážit vytvoření nové pracovní pozice pro 

managament dotačních titulů. 

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

management dotačních titulů. 

Komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí sledovat dotační příležitosti na tvorbu nového 

strategického plánu. 

Komise požaduje předložení vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí včetně 

příloh pro období 2015-2020, aby mohla projednat plnění na příštím jednání komise. 

 

Termín příštího jednání: 

Příští jednání komise se uskuteční dne 18.6.2019 od 14:30. 

Jednání komise bylo ukončeno v 17:10. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 6.5.2019 

 

Zapsal: Michal Nezdařil zapisovatel 6.5.2019 

Ověřil: MUDr. Jiří Řezníček předseda komise 6.5.2019 

 




