
 

 
 

 
Zápis z 6. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel 
dne 31. října 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Červený Kostelec 

 
Přítomní členové: Vratislav Ansorge, Michal Brand, Marek Fiala, František Křeček, Petra Machová, Pavel 

Matyska, Petr Pacák, Vojtěch Patera, Tomáš Pitřinec, Michal Pokorák  
Omluveni:  Miroslav Neumann, Josef Vondra, Hana Škodová, Lukáš Ehl 
Neomluveni: 
Pověřený člen rady: Rostislav Petrák 
Hosté:  Rostislav Petrák, Jiří Regner 

 
 
 PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění schválených usnesení 
3. Plánované investiční akce – rozpočet 2020 

 
 

1. Schválení programu jednání 
Předseda komise konstatoval, že je komise usnášeníschopná.  
Předseda seznámil komisi s programem jednání.  

 
přijato, pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

2. Kontrola plnění schválených usnesení 
 

Pan starosta seznámil komisi s kroky provedenými na základě doporučení udělených komisí radě 
města při minulých setkáních.  

 
V návaznosti na plán úprav náměstí a již udělené doporučení komise ke kultivaci reklamních ploch ve 

veřejném prostoru se komise zavazuje prozkoumat řešení této problematiky v jiných městech formou 
příkladů dobré praxe. 

 
pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 

 
3. Plánované investiční akce – rozpočet 2020 

 
Pan starosta seznámil komisi s průběhem investičních akcí a s návrhem rozpočtu na příští rok. 
 
V rámci diskuze k jednotlivým investičním akcím bylo řešeno zejména nevyhovující pěší propojení ul. 

Větrník od konce nového chodníku u domu č.p. 806 k MŠ Větrník; nevyhovující pěší průchod z nám. 
T.G.M. do ul. Manželů Burdychových (najíždění aut na schody vedoucí ke kostelu a nevyhovující průchod 
podél opěrné zdi); důraz na citlivou rekonstrukci interiéru Domku Boženy Němcové – ideálně po výběru 
muzejního pracovníka a koncepci domku jako muzejního pracoviště, místo prezentace identity města; 
umístění skateparku v městském prostoru.   
 

Byl podán návrh na zavedení participativního rozpočtu a vyčlenění příslušné částky v rozpočtu. Byly 
zmíněny zkušenosti z jiných měst, kde se toto zapojení občanů do drobných investic osvědčilo. Komise 
doporučuje zavedení a vyzkoušení participativního rozpočtu nejprve s nižší částkou (např. 200.000,- Kč).     

 
 



 

 
 

Komise bere na vědomí informace o investičních akcích realizovaných v letošním roce a návrhu 
připravovaných projektů a realizací v roce 2020.  

  
pro 9, proti 0, zdržel se 0 

 
 

 
 
 

Zapsal: Pavel Matyska, Marek Fiala 
 

Dne: 1.11.2019 
 

Ověřil: Marek Fiala 
 

Příloha: Prezenční listina 
 

 
Doporučení radě:  
-  

 
Úkoly pro členy komise: 
-  Provést průzkum řešení kultivace reklamních ploch v jiných městech. 


