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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
komise pro rozvoj města a strategické plánování 

z jednání č. 7 ze dne 17.6.2020 
 

č.j.: MUUO/20731/2020/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 

Omluveni: Tomáš Teplý, Ing. Libor Fojtík 

Zapisovatel: Michal Nezdařil 

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

Program jednání: 

1. Projednání aktuálního stavu tvorby nového strategického plánu a 
sestavení členů pracovních skupin 

2. Představení zpracovaného materiálu dotačních možností dle 
investičního plánu rozvoje města 

 

1. Projednání aktuálního stavu tvorby nového strategického plánu a 

sestavení členů pracovních skupin 

Komise byla seznámena s aktuálním stavem tvorby nového strategického plánu. Kvůli výskytu 

onemocnění COVID-19 a příslušných nařízení vlády nebyly svolány pracovní skupiny a práce na tvorbě 

nového strategického plánu tak byly pozastaveny. Posledním krokem bylo zpracování a vyhodnocení 

dotazníkového šetření. Komisi byl představen návrh zpracovatele nového strategického plánu na 

sestavení čtyřech pracovních skupit - Vybavené město, Tvořivé město, Živé město a Zelené město. 

Tento návrh byl komisí odsouhlasen a následně proběhla diskuze o sestavení jednotlivých členů. Tento 

návrh bude předložen radě města dne 29.6.2020. Následně budou tyto pracovní skupiny svolány a 

bude se pokračovat v tvorbě nového strategického plánu.  
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2. Představení zpracovaného materiálu dotačních možností dle 

investičního plánu rozvoje města 

Komise byla seznámena se zpracovaným materiálem, který shrnuje dotační možnosti na významné 

investiční akce dle investičního plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí. Komise se shodla, že největší 

prioritu by měla mít investiční akce s názvem „Revitalizace sídliště Hylváty“, druhá v pořadí „Technická 

infrastruktura Nová Dukla“. Obě dvě investiční akce se v současné době projekčně připravují. Komise 

byla informována, že na investiční akci s názvem „Přístavba hasičské zbrojnice SDH Černovír“ byla 

podána žádost o dotaci na MV - GŘ HZS ČR. 

 

Termín příštího jednání: 

Příští jednání komise bude svoláno po jednání pracovních skupin. 

Jednání komise bylo ukončeno v 16:40. 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina ze dne 17.6.2020 

 

 

Zapsal: Michal Nezdařil zapisovatel 17.6.2020 
 

Ověřil: MUDr. Jiří Řezníček předseda komise 17.6.2020 
 

 


