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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
komise pro rozvoj města a strategické plánování 

z jednání č. 4 ze dne 8.10.2019 
 

č.j.: MUUO/32001/2019/ORM/nm 

č. spisu: 1365/2019 

počet listů: 2 

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, 14:30 
hod. 

Program jednání: 

1. Projednání minulého zápisu a úkolů 
2. Aktualizace strategického plánu města 
3. Harmonogram přípravy strategického plánu města 
4. Různé 

 

1. Projednání minulého zápisu a úkolů 

Komise projednala možné řešení managementu dotačních titulů a vítá možnost pověření pracovníka 

městského úřadu koordinátorem managementu dotačních titulů. Komise navrhuje na tuto pozici pana 

Michala Nezdařila. 

2. Aktualizace strategického plánu města 

Komise byla seznámena s průběhem poptávkového řízení na zhotovitele aktualizace strategického 

plánu města, ve kterém byly osloveny 3 vybrané společnosti. Cenovou nabídku ve stanovené lhůtě 

podala pouze společnost AQE advisors, a.s. S touto společností byla dne 9.9.2019 na jednání rady 

města schválena smlouva o poskytnutí služby, která byla následně dne 1.10.2019 uzavřena. Komise 

požaduje pozvat na příští jednání zástupce vybrané společnosti, aby seznámili komisi s navrhovaným 
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postupem prací na aktualizaci strategického plánu města. Komise pokládá při přípravě aktualizace 

strategického plánu města za zásadní zapojení vedoucích jednotlivých odborů a odborníků 

v jednotlivých oblastech.  

3. Harmonogram přípravy strategického plánu města 

Komisi byl předložen harmonogram přípravy strategického plánu města, který byl součástí cenové 

nabídky společnosti AQE advisors, a.s. Komise požaduje před ukončením jednotlivých částí dle 

předloženého harmonogramu předložení zpracovaných materiálů ke kontrole a konzultaci. 

4. Různé 

Komise uspořádá seminář na téma čerpání dotací z EU pro zastupitele města, vedoucí odborů a 

jednatele společnosti TEPVOS dne 20.11.2019 od 13:00. Jednotlivý vedoucí odborů mohou zvážit 

pozvání ředitelů příspěvkových organizací. Dále komise projednávala aktuální vypsané dotační tituly 

v oblasti životního prostředí na výsadbu stromů, zadržovací nádrže na dešťovou vodu a přírodní 

zahrady. 

Návrhy a doporučení: 

Komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí uspořádání semináře na čerpání dotací z MAS Orlicko. 

Komise požaduje předložit na příští jednání aktuální informace o čerpání dotací z dotačních titulů 

v oblasti životního prostředí na výsadbu stromů, zadržovací nádrže na dešťovou vodu a přírodní 

zahrady. 

 

Termín příštího jednání: 

Příští jednání komise se uskuteční dne 29.10.2019 od 14:30. 

Jednání komise bylo ukončeno v 16:40. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 8.10.2019 

 

 

Zapsal: Michal Nezdařil zapisovatel 10.10.2019 
 

Ověřil: MUDr. Jiří Řezníček předseda komise 10.10.2019 
 

 


