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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
komise pro rozvoj města a strategické plánování 

z jednání č. 6 ze dne 5.2.2020 
 

 

č. spisu: 1365/2019 

počet listů: 2 

počet příloh/listů příloh: 1/1 

 

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

Omluveni: Tomáš Teplý 

Zapisovatel: Ing. arch. Eva Holásková 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Sychrova 16, zasedací místnost RM, 14:30 hod. 

Program jednání: 
1. Představení analytické části – výsledků společností AQE advisors, a.s. 

a projednání dalšího postupu prací 

 

1. Představení analytické části – výsledků společností AQE advisors, a.s. a 

projednání dalšího postupu prací na aktualizaci strategického plánu 

města 

Jednání se zúčastnil pan Pavel Franěk ze společnosti AQE advisors, a.s., který komisi představil 

a okomentoval výsledky dotazníkové šetření mezi občany města. Výsledky dotazníkového šetření 

pochází od 529 respondentů. Dle zpracovatele – firmy AQE advisors, a.s. se jedná o reprezentativní 

vzorek, kdy se šetření zúčastnil vyšší počet obyvatel ve srovnání s dotazníkovým šetřením, které 

proběhlo při přípravě strategického plánu v roce 2014 (202 respondentů). Z výsledků např. vyplynulo, 

že 89% respondentů je spokojeno s městem jako místem pro život. V dotazníkovém šetření bylo 

respondenty vytipováno několik oblastí, ve kterých občané cítí největší problémy (např. doprava, 

komunikace a chodníky ve městě, veřejná zeleň, zapojení občanů do rozvoje města). 
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V další fázi zpracování strategického plánu proběhne setkání s vybranými zástupci městského úřadu 

k projednání plánovaných investic a plánů, které budou reagovat na výsledky dotazníkového šetření. 

Toto jednání proběhne nejpozději na začátku března a bude přístupné jak členům komise pro rozvoj 

města, tak případně dalším zájemcům. Na toto jednání následně naváže realizace pracovních skupin. 

Na jejich složení bude spolupracovat vedení města a zpracovatelská firma. 

Průběžné výsledky a výstupy zapracuje zpracovatel strategického plánu do svých materiálů a následně 

je představí komisi pro rozvoj města, vedení města i zastupitelům. Další postup bude aktualizován na 

další schůzi komise.  

 

Termín příštího jednání: 

Příští jednání komise bude svoláno dle potřeby. 

Jednání komise bylo ukončeno v 16:30. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 5.2.2020 

 

 

Zapsal: 
Ing. arch. Eva 

Holásková 
zapisovatel 5.2.2020 

 

Ověřil: MUDr. Jiří Řezníček předseda komise 5.2.2020 
 

 


