Město Ústí nad Orlicí

ZÁPIS
komise pro rozvoj města a strategické plánování
z jednání č. 8 ze dne 20.10.2020
č.j.: MUUO/35437/2020/ORM/nm
č. spisu: 1365/2019
počet listů: 2
počet příloh/listů příloh: 1/1

Přítomni:

MUDr. Jiří Řezníček, Petr Hájek, Jiří Jansa, Ing. Michal Kokula, Ladislav
Simon, Tomáš Teplý

Omluveni:

Ing. Libor Fojtík

Zapisovatel:

Michal Nezdařil

Místo a čas jednání:

Videokonference, 14:30 hod.

Program jednání:

1. Projednání prvního návrhu nového strategického plánu města.

1. 1. Projednání prvního návrhu nového strategického plánu města.
Komise pro rozvoj města projednala spolu se zpracovatelem návrh nového strategického plánu města.
Po obsahové stránce byly vzneseny pouze drobné připomínky a se zvolenou formou a celkovým
zpracováním členové komise souhlasili. Do 30.10.2020 pošlou členové komise pro rozvoj města
zapisovateli písemně případné další připomínky a návrh hlavního sloganu pro město (nyní
zpracovatelem navrženo „Ústí nad Orlicí - město, kde je radost žít) a s tím spojené vize, jak toho
dosáhnout (na straně 10), případně navrhnou konkretizaci jednotlivých strategických oblastí. Zaslané
materiály budou následně předány zpracovateli, který je zapracuje do návrhu nového strategického
plánu. Upravený návrh bude rozeslán členům Komise pro rozvoj města ke kontrole a dále bude
rozeslán k připomínkování všem členům pracovních skupin a Komisi pro životní prostředí a zvelebení
města. Všechny připomínky budou shromážděny a předány členům komise pro rozvoj města k jejich
posouzení v termínu do 30.11. Poté bude návrh nového strategického plánu města znovu upraven a
předložen radě města formou informace (během prosince 2020). V lednu 2021 proběhne veřejné
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projednání, kde mohou být vzneseny další připomínky ze strany široké veřejnosti k zapracovaní.
Koncem ledna 2021 bude předložena finální verze nového strategického plánu města radě města a
následně začátkem února 2021 ke schválení zastupitelstvu města.

Termín příštího jednání:
Příští jednání komise bude svoláno pravděpodobně videokonferencí dne 8.12. v 14,30 hod.
Jednání komise bylo ukončeno v 15:35.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 20.10.2020

Zapsal:

Michal Nezdařil

zapisovatel

20.10.2020

Ověřil:

MUDr. Jiří Řezníček

předseda komise

20.10.2020
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