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Zápis ze 8. jednání komise strategického rozvoje města
ze dne 14.9.2016

l
_P_ří'tc›_I1_mi_`_: Ing. Kuřítka, Ing. Vosáhlo, Ing. Kudelová, Ing. Hvorecký, Ing. Müllerová
Omluveni: R. Sivulka

l) Strategie rozvoje města
2) Územní studie ~ systém zeleně
2) Realizované a připravované akce města
3) Různé

1) Strategie rozvoje města
P. Müllerová informovala přítomné o zpracovaném Socioekonomickém pro?lu ?rmou Regio- Výzkumné a rozvojové centrum, Z.ú. Členům byl pro?l Zaslán k připomínkování.
Připomínky budou zpracovateli zaslány Ing. Müllerovou. Jednalo se o upřesnění některých
názvů, o neuvádění Vrsanu jako brownfieldu - plocha je připravena k využití, doplnění roku
1918 do historie Vrbna.
Pro?l byl zaslán také členům strategické komise, která se k předloženému návrhu vyjadřovala
na svémjednání 14.9.2016.

2) Územní studie - Systém zeleně
Členům byla představena zpracovaná Územní Studie Vrbno pod Pradědem - systém zeleně,
která má za cíl zhodnotit a Zaevidovat současný stav zeleně ve městě a navrhnout její obnovu.
Tento dokument bude Součástí i předkládaných žádostí o dotaci V rámci OPŽP. V říjnu se
bude předkládat projekt Revitalizace prvků sídelní zeleně (park Mnichov, park Železná, okolí
hřbitova)

3) Realizované a připravované akce města
Přítomným byla předány dvě tabulky, V jedné byly uvedeny zrealizované a realizované akce,
ve druhé pak plán investic do r. 2018.

4) Různé
Ing. Vosáhlo informoval o problému nedostatku pozemků k podnikatelským účelům a to jak
od Soukromníků, tak od města. Konkrétně se jedná o hledání pozemku pro výstavbu haly.
Ing. Kudelová navrhla možnost jednání se Stavebninami Janík, Zda by neměli zájem budovu

i S pozemky prodat. Taktéž se dotazovala na pozemky Odetky - ta v současné době žádné
prodat nechce.

» Ing. Müllerová uvedla, že o problému se ví, že ideální by byl současný dřevokombinát.
Vedení města chce jednat S podnikateli ve městě a poté S majiteli dřevokombinátu ?rmou
Energoaqua. Ing Kudelová S firmou jednala už dříve, tak jako v minulém roce Starosta, ale
prozatím bezúspěšně.
Ing. Müllerová informovala O záměru Karety vystavit nádrž na vodu, aby bylo možné v zimě

Í Zasněžovat Svah -jedná se O současnou Sjezdovku. O tomto se bude dále jednat S odborníky.
? V komisi se diskutovalo O drobněj ších nedostatcích ve městě, jako například zídce u domu

paní Putnerové. Bylo by vhodné ji vyzvat k odstranění. Dále O přerostlých stromech u domů a

nevhodně vysazených nebo upravených živých plotech ~ př. Novélłoby z
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Clenové byli pozváni na veřejné projednávání k centru města,
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PREZENCNÍ LISTINA
Z jednání komise strategického rozvoje
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