Zápis z jednání komise rady města
pro rozvoj města, investice a plánování
č. 06/12
14/03/2012
Velká zasedací místnost MÚ Litomyšl
od 16:00
do 18:00

Den konání
Místo konání
Čas

Přítomnost členů komise

Michal Kortyš
Eva Holásková
Radomil Kašpar
Vojtěch Stříteský
Hubert Stratílek
Daniel Brýdl
Lubomír Sršeň
Martin Novák
Miroslava Pešinová
Vítězslav Hanzl

omluven
omluvena
omluven
+
nepřítomen
+
+
nepřítomen
nepřítomna
+

Přítomnost pracovníka MěÚ
Přítomnost dalších osob

Antonín Dokoupil
Miroslav Brýdl
Jan Janeček

+

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program
1.

příštího jednání:
Revize strategického plánu (aktualizace
aktuální znění je k dispozici na adrese:

zásobníku

projektů)

–

http://www.litomysl.cz/php/documents/strategicky_plan/2008-0312_akcni_plan_final.pdf)
K doplnění se navrhuje:
•
•
•
•
•

chodníky v průmyslové zóně
rybník Velký Košíř s přilehlým okolím – rozšíření rekreačního
charakteru této lokality (starosta bude jednat s vlastníkem)
každoročně pravidelně dotovat sochařskou výzdobu ve městě
výkup Domu U medvěda
dětské hřiště v areálu Černá Hora

– další náměty předloží členové komise na příštím jednání!
2.

Informace o projektu cyklotrasy v lokalitě „Modřinka“

3.

Info o projektu Vodní Vale (Proměny)

4.

Info o spirálové OK

5.

Info o parkování v lokalitě sport. Areálu Černá Hora

6.
Náměty

Informace o problematice podsíní (Ing. Jiráň)
•

ve vytipovaných lokalitách umístit lavičky proti sobě („debatní
uspořádání“) – zvážit možnost sponzorování

Město Litomyšl
Rada města

•

•
•
•
•
•
•
•

zkorigování a kultivace reklamy na Smetanově náměstí – podána
informace o aktivitě GEN 89 (kodex obchodníka), je třeba
zajistit zvýšený dohled městské policie
obnovit setkání s podnikateli
zvážit obnovení ročenky, prověřit financování
pojmenování ulice event. instituce po V. Havlovi
prověřit alternativní trasy cyklostezek
dostavba na ulici Mariánské – jednat s jednotlivými majiteli
(stavebníky) charakteru resp. kvalitě architektonických návrhů
umístit na městský web odkaz na stránky a realizace financované
Nadací Proměny
kino Oko – zvážit úpravu ve stylu 60. let (doklad architektury
reálného socialismu)

Průběh jednání:
1.
Pozvání k účasti přijali dva bývalí starostové města
2.
Diskuze nad novými náměty

Přijatá usnesení:
KRO/04/12
Výsledek hlasování

Pro

Proti

zdržel se

V Litomyšli 16.03.2012
Michal Kortyš v.r.
podpis předsedy komise
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