Zápis
z 20. jednání Komise pro strategii a smart city
7. 4. 2021; schůzka Microsoft Teams

Přítomni: Leoš Příhoda, Pavel Kožíšek, Michal Javůrek, Filip Vařecha, Jiří Nožička, Michal Sláma, Jan
Nadrchal, Karel Haas, Zdeněk Přikryl, Daniel Frýda, František Weisbauer, Jan Kafka
Omluveni: Pavol Škuliga
Tajemnice komise: Blanka Doležalová
Hosté: Petr Kvaš, Vítězslav Štěpánek, Tomáš Med, Petr Krejčí, Jana Kohlová, Lenka Marková, Jiří Čáň,
Jan Chvojka, Adolf Vondrka
(jména jsou uváděna bez titulů)
Program jednání:
1. Domov pro seniory – aktualizace návrhu (Petr Krejčí, Med Pavlík architekti, s.r.o.) prezentace
2. Červeňák – prezentace studie (Jana Kohlová, PANORAM)
3. Areál TGM – prezentace – (Jiří Čáň, Nadace pro rozvoj města)
4. Areál Hůrka – prezentace – (Vítězslav Štěpánek, projektový manažer)
5. Sdílené elektrické koloběžky
6. Elektronizace jednání orgánů města
7. Terminál B – prezentace – (Jan Chvojka)
8. Diskuse (v rámci diskuse Strategie města pro zajištění kladného provozního salda v letech
2022 a 2023)
_______________________________________________________________________
Leoš Příhoda

-

Zahájil jednání Komise pro strategii a smart city
informoval o bodech programu
návrh programu (včetně hostů) byl většinou členů komise odsouhlasen

A. V průběhu jednání byla schválena tato usnesení:

Ad 1) Domov pro seniory – aktualizace návrhu
Usn. č. 65
KPSSC doporučuje RmP pokračovat v dalších stupních přípravy projektové dokumentace na
projekt výstavby domova pro seniory dle prezentace návrhu stavby architektem Medem ve
1

variantě B dle předložené dokumentace.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0
Schváleno

Ad 2) Červeňák – prezentace rozpracované studie
Usn. č. 66
KPSSC doporučuje tento návrh studie k dalšímu rozpracování a souhlasí s jejím ideologickým
záměrem.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0

Ad 3) Areál TGM
Usn. č. 67
KPSSC doporučuje Radě města Pardubic:
•
•

•
•

•

Vyzvat zastupitelské kluby zastoupené v ZmP k předložení konkrétních návrhů na využití
brownfieldu TGM pro plnění veřejných funkcí města. T: do 31. 5. 2021
Uspořádat vhodným způsobem (ať "face to face" nebo on-line) participační workshopy s
vybranými stakeholdery k nejvhodnějším možnostem využití brownfieldu TGM pro plnění
veřejných funkcí města. T: do 30. 6. 2021
Předložit ZmP a projednat v ZmP jako řádnou zprávu konkrétní možnosti a konkrétní
návrhy na využití brownfieldu TGM pro plnění veřejných funkcí města. T: do 30. 9. 2021
O jakýchkoliv dalších krocích týkajících se budoucí podoby brownfieldu TGM rozhodovat
až na základě výsledků zpracované odborné studie celkového řešení dopravy
v jihovýchodním sektoru města (Višňovka, Jesničánky, S. K. Neumanna)
Vrátit se a přijmout ho pro skutečně koncepční postup města ve všech obdobných
případech rozhodování o budoucnosti brownfieldů/rozvojových ploch ve vlastnictví
města k materiálu připravenému v minulosti Komisí pro strategii a smart city

Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0
Schváleno

Ad 4) Areál Hůrka

Usn. č. 68
KPSSC bere na vědomí předložené materiály k areálu Hůrka.
2

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0
Schváleno

Ad 5) Terminál B

Usn. č. 69
KPSSC souhlasí s variantou B návrhu řešení Terminálu B, za podmínky, že
•
•

•

varianta B (se severním „torzem“ současného administrativního/bytového domu) není
cílovým nejvhodnějším řešením,
nejvhodnějším cílovým řešením je úplná demolice současného
administrativního/bytového domu a jeho nahrazení kvalitním novým, architektonicky a
funkčně kvalitním dotvořením západní části náměstí J. Pernera,
k případné úplné demolici současného administrativního/bytového domu dojde pouze na
základě nalezení férového řešení se současnými nájemníky bytů.

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0
Schváleno

Ad 6) Sdílené elektrické koloběžky

Ad 7) Elektronizace jednání orgánů města

Ad 8) Diskuse – Strategie pro zajištění kladného provozního salda v letech 2022 a 2023

Usn. č. 70
KPSSC postupuje řešení problematiky „Strategie pro zajištění kladného provozního salda v letech
2022 a 2023“ Finančnímu výboru, s tím, že KPSSC se k tématu vrátí v září 2021, kdy bude již
k dispozici materiál „Aktualizovaný výhled příjmů a výdajů města a budoucích sanovaných ztrát
městských společností“.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0

B. Úkoly:
1. Členové komise si na příští jednání připraví svoje případné podněty ke studii Červeňák
2. Členové komise si na příští jednání připraví svoje případné podněty k Areálu Hůrka
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3. Členové komise pošlou svoje podněty nám. P. Kvašovi k tématu Elektrokoloběžky: T: do 14dnů

C. Termín příštího jednání komise:
5. 5. 2021 v 15:00 hod (online, eventuelně prezenčně)
Dosud přihlášená témata na příští jednání 5. 5. 2021:
1.
2.
3.
4.

Studie Sídelní zeleň
Červeňák - dokončení
ITI, projekty digitalizace VS pro IT, programové období 2021+
Areál Hůrka – dokončení

Zapsala: Blanka Doležalová
Ověřil: Karel Haas
Schválil: Leoš Příhoda
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